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RESUMO 

SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. O princípio da segurança jurídica no 

planejamento tributário. 2016. 264 p. Mestrado, Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O presente estudo tem como foco a análise do planejamento tributário à luz do princípio da 

segurança jurídica. Nesse contexto, busca-se definir o conceito de planejamento tributário, 

abordando os institutos da elisão tributária e da evasão fiscal, bem como os critérios 

usualmente elencados pela doutrina tributária brasileira para distinguir as condutas eficazes 

e ineficazes perante o Fisco. Visando à melhor compreensão dos limites normativos à 

elisão tributária, examinam-se os parâmetros para a interpretação da lei tributária e para a 

qualificação da materialidade tributável, estudadas sob o viés da relação entre o Direito 

Tributário e o Direito Privado. Assim, são estudadas as figuras do Direito Privado 

normalmente associadas à elisão fiscal: simulação, negócio jurídico indireto, fraude à lei, 

abuso do direito, abuso das formas e propósito negocial. Após distinguir tais figuras e 

identificar os verdadeiros limites positivados ao planejamento tributário, realiza-se 

incursão profunda nos princípios constitucionais tributários concernentes à qualificação da 

materialidade tributável, sustentando que, no Estado Democrático de Direito, os princípios 

da legalidade tributária e da livre iniciativa convivem, pacificamente, com os princípios da 

capacidade contributiva e da igualdade. Analisa-se, então, a significação, os fundamentos, 

o conteúdo e a eficácia do princípio da segurança jurídica no planejamento tributário. Por 

fim, identificam-se, à luz da segurança jurídica, os limites para a requalificação dos atos e 

negócios jurídicos pelas autoridades fiscais, bem como para a aplicação de multas 

qualificadas nessas situações. 

 

Palavras-chave: princípio da segurança jurídica, planejamento tributário, princípio da 

legalidade, princípio da capacidade contributiva, elisão fiscal. 

  



 

ABSTRACT 

SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. The principle of legal certainty on tax planning. 

2016. 264 p. Master Degree, Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

This study is focused on the analysis of tax planning in the light of the principle of legal 

certainty. In this context, it seeks to define the concept of tax planning, covering the 

different notions of tax avoidance and tax evasion, besides the criteria usually outlined to 

distinguish between conducts that may be or may be not enforceable against the Brazilian 

tax authorities. Aiming at a better understanding of the legal limits of a tax avoidance 

conduct, this study examines the guidelines to the interpretation of Tax Law and to the 

identification of taxable material facts, in view of the relationship between Tax Law and 

Private Law. Thereby, the institutes of Private Law normally related to tax avoidance 

conducts are examined: simulation, indirect juristic acts, fraud, abuse of law, abuse of 

forms and business purpose theory. After distinguishing these institutes and identifying the 

legal limits to tax planning, this study deeply examines the constitutional principles that are 

relevant to the identification of taxable material facts, arguing that, in a Legal Democratic 

State, the principles of lawfulness and freedom of enterprise cohabit pacifically both with 

the principles of ability to pay and equality. Then, it analyzes the meanings, the essential 

grounds, the content and the effectiveness of the principle of legal certainty on tax 

planning. Finally, this research examines the limits to the reclassification of juristic acts by 

the Brazilian tax authorities and to the application of qualified tax fines in such situations 

in the light of the principle of legal certainty. 

 

Keywords: principle of legal certainty, tax planning, principle of lawfulness, principle of 

ability to pay, tax avoidance. 
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CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS  

I. Por que segurança jurídica no planejamento tributário? 

De início, cumpre registrar que o tema escolhido para estudo na presente 

dissertação é bastante complexo e intrigante, razão pela qual, seguramente, além de 

demandar análise profunda de determinados institutos do Direito, resvala em conceitos 

jurídicos sobre os quais há intenso debate no campo doutrinário, acarretando, por vezes, 

posições diametralmente opostas entre autores de elevada envergadura, mas que, também 

por isso, torna-o interessante e desafiador, especialmente nos dias atuais, em que, diante da 

instabilidade institucional, social e econômica vivenciada, que inevitavelmente tem 

resultado numa maratona reformista, a eficácia e a efetividade da segurança jurídica cada 

vez mais assumem papel de destaque na constelação dos princípios e dos direitos 

fundamentais
1
. 

O capitalismo moderno tem como uma de suas principais características inserir 

as empresas em um mercado altamente competitivo, que exige dos empresários constante 

atenção no que se refere aos custos e despesas das atividades que realizam, de maneira a 

ser reduzido, ao máximo, o preço do produto ou serviço a ser ofertado. Nesse contexto, o 

planejamento tributário revela toda sua importância, pois a prévia organização dos 

negócios que fazem parte do cotidiano empresarial, com vistas à realização de uma 

economia legítima de tributos, é fundamental para que as atividades da empresa sejam 

desenvolvidas com o menor custo tributário possível. 

Acontece que, se, por um lado, o contribuinte busca minimizar seus custos 

tributários, evitando, reduzindo ou retardando o pagamento de um tributo, por outro, cabe 

ao Estado exigir o cumprimento da legislação tributária, de modo a assegurar a arrecadação 

de receitas para fazer frente aos custos da máquina administrativa, notadamente para 

garantir o atendimento de suas finalidades constitucionais. Assim, levando em 

consideração a atual conjuntura econômica mundial, a discussão acerca do planejamento 

tributário como forma de prever e dispor os negócios jurídicos do contribuinte, de modo 

que haja uma economia lícita de tributos, sempre respeitando os limites impostos pela lei, 

reclama cada vez mais a atenção dos estudiosos do tema. 

                                                           
1
 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: dignidade da 

pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no Direito Constitucional brasileiro. 

Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 14, n. 57. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. 

2008, p. 13. 
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A despeito de inexistir, no Brasil, norma que vede expressamente o 

contribuinte de estruturar seus negócios jurídicos com o fim exclusivo de obter economia 

fiscal, realizar um planejamento tributário, hodiernamente, significa, muitas vezes, inserir-

se num campo de elevada insegurança jurídica, uma vez que tem sido bastante comum a 

desconsideração, pelo Fisco, de negócios jurídicos licitamente realizados pelo contribuinte, 

por entender que na estruturação negocial montada houve fraude à lei, abuso de direito, 

abuso das formas ou até mesmo ausência de propósito negocial.  

Enquanto o contribuinte qualifica o negócio como lícito, não passível de 

tributação, ou sujeito a uma menor carga tributária, o Fisco entende que há, na verdade, 

negócio jurídico diverso daquele declarado pelo contribuinte, que deve ser tributado de 

forma mais gravosa. Diante desse impasse, cumpre investigar as formas pelas quais os 

contribuintes qualificam seus atos e negócios jurídicos, bem como os limites legalmente 

previstos para a requalificação de tais negócios por parte da autoridade administrativa, 

sobretudo porque, da maneira desestruturada pela qual o tema tem sido tratado, são 

praticamente desconhecidos os ideais de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade 

do Direito, que compõem o princípio da segurança jurídica
2
. 

Assim, é preciso identificar, no contexto do Sistema Constitucional Tributário 

nacional, os limites normativos ao planejamento tributário efetivamente positivados, 

delimitando, com isso, o âmbito de atuação do Fisco na requalificação dos negócios 

jurídicos realizados pelo contribuinte, e garantindo, por consequência, a segurança jurídica 

em todas as suas dimensões. 

Grande parcela da doutrina associa a ideia de planejamento tributário às 

condutas lícitas do contribuinte, que visam a buscar o menor ônus fiscal legalmente 

possível
3
. Nessa perspectiva, o planejamento fiscal se revela como verdadeira economia 

legítima de tributos, decorrente de atos e negócios jurídicos lícitos, realizados sem 

qualquer tipo de violação à legislação tributária vigente. 

Essa redução legítima da carga tributária se diferenciaria, no entanto, das 

denominadas “opções fiscais”. Para MARCO AURÉLIO GREGO, nas situações em que o 

ordenamento jurídico torna possível ao contribuinte a escolha de mais de um caminho, um 

deles podendo ser, inclusive, mais oneroso que o outro (ex.: possibilidade de o contribuinte 

optar entre apurar o imposto de renda na sistemática do lucro real ou do lucro presumido), 

                                                           
2
 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 103. 

3
 Por todos, cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 117. 
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existem as denominadas opções fiscais. O planejamento tributário, por seu turno, na 

concepção do autor, encontra-se no âmbito das “substituições jurídicas” e “montagens” 

realizadas pelo contribuinte.
4
 

Surgem, então, algumas divergências sobre o conceito de planejamento 

tributário. Este existe apenas quando da identificação de espaços e circunstâncias da 

atividade econômica que não tenham sido objeto da norma de tributação, ou também há 

planejamento tributário quando da escolha de uma das denominadas “opções fiscais”
5
? 

Ponto de convergência, no entanto, é o de que o direito do contribuinte de se auto-

organizar repousa na autonomia da vontade e no princípio da legalidade da tributação, 

sobretudo porque lhe são constitucionalmente asseguradas a liberdade contratual, a livre 

iniciativa e a propriedade privada
6
. 

Apesar disso, eventualmente em razão do uso de expressões como 

substituições jurídicas e montagens, conforme mencionadas por MARCO AURÉLIO GRECO, 

o planejamento tributário acaba sendo visto como sinônimo de manipulação da forma 

jurídica, com o fim de desvirtuamento da causa objetiva do negócio jurídico. Como 

consequência, tem sido cada vez mais comum o tratamento preconceituoso por parte da 

Administração Tributária diante de planejamentos realizados pelo contribuinte, já que, por 

vezes, a própria Administração Pública associa a expressão planejamento tributário, 

aprioristicamente, a uma economia ilegítima de tributos. 

Trata-se, contudo, de visão distorcida do tema. O contribuinte que se organiza 

fiscalmente não dever ser visto como alguém que se aproveita de meios ilegais para evitar, 

reduzir ou retardar o pagamento do tributo. O planejamento tributário não remete, de forma 

alguma, à ideia de sonegação ou fraude ao Fisco
7
. Nos casos em que a menor carga 

                                                           
4
 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, pp. 106-115. 

5
 As denominadas “opções fiscais”, no entendimento de Antônio Roberto Sampaio Dória, não passam de 

elisão tributária induzida pela lei (cf. DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2ª ed. São 

Paulo: Bushatsky, 1977, pp. 49-54). 
6
 Cf. GODOI, Marciano Seabra de. A figura da fraude à lei tributária prevista no art. 116, parágrafo único do 

CTN. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 68. São Paulo: Dialética, 2001, pp. 101-102; cf. 

GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário: elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier Latin, 

2006, p.114; cf. XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: 

Dialética, 2002 (1ª reimpressão da edição publicada em 2001), p. 111; cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva e 

MENEZES, Paulo Lucena de. Elisão fiscal (parecer). Revista Dialética de Direito Tributário, n. 63. São 

Paulo: Dialética, 2000, p. 159; cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: 

Dialética, 2008, pp.117-118; cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia 

privada, simulação, elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 362-363. 
7
 Conforme destaca Hermes Marcelo Huck, “A escolha do caminho negocial menos oneroso é chamada por 

alguns como planejamento tributário, assim entendida a prática do contribuinte em organizar sua atividade de 

modo a minimizar sua carga tributária, sem cometer qualquer infração fiscal ou atos considerados 
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tributária tenha sido obtida a partir da realização de atos e negócios jurídicos ilegais, não 

estaria mais em evidência o planejamento tributário, mas sim outras figuras do Direito 

capazes de gerar ou a constituição imediata do crédito por meio do lançamento de ofício 

(art. 149, VII, CTN
8
), ou a desconstituição do ato ou negócio jurídico pela autoridade 

administrativa (art. 116, parágrafo único, do CTN
9
). 

Nesse campo específico, entre o limite do legal e do ilegal, surge um tema 

bastante controverso e de grande repercussão na doutrina e na jurisprudência, que diz 

respeito à existência de verdadeira zona cinzenta sobre o que pode ser considerada uma 

economia tributária legítima. Diante desse quadro, o presente estudo irá esbarrar, 

necessariamente, nos conceitos de elisão, evasão e elusão tributária. Ao adentrar no campo 

da evasão fiscal, faz-se imprescindível que sejam feitas as devidas ponderações sobre o 

estudo pioneiro de ANTONIO ROBERTO SAMPAIO DÓRIA acerca do tema. O instituto é 

sistematicamente estruturado pelo autor de acordo com o comportamento do indivíduo 

quando se vê diante de uma obrigação tributária real ou potencial.
10

 

Dentre as diversas balizas conceituais por ele estabelecidas, ao tratar da evasão 

legítima, SAMPAIO DÓRIA prefere adotar o termo elisão fiscal, justificando essa postura 

devido à contradição implícita existente na expressão evasão lícita, na medida em que o 

substantivo evasão carrega em si próprio uma conotação de prática de ato ilícito. Tal 

delineamento conceitual representou marco importante no estudo do planejamento 

tributário, pois a partir dos apontamentos de SAMPAIO DÓRIA inúmeros autores passaram a 

se alinhar à ideia de que o termo evasão não deve ser associado à realização de atos e 

negócios jurídicos lícitos.
11

 

                                                                                                                                                                                
nitidamente evasivos” (cf. HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: rotas nacionais e internacionais do 

planejamento tributário. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 43). 
8
 “Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 

(...) 

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou 

simulação;” 
9
 “Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos: 

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. (Incluído pela 

Lcp nº 104, de 2001)” 
10

 Cf. DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2ª ed. São Paulo: Bushatsky, 1977, p. 32. 
11

 Por exemplo, cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reinterpretando a Norma Antievasão do Parágrafo Único 

do Art. 116 do Código Tributário Nacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76. São Paulo: 

Dialética, 2002, pp. 83-85; cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lucros de coligadas e controladas no exterior e 

aspectos de elisão e evasão fiscal no direito brasileiro e no internacional. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 102. São Paulo: Dialética, 2004, p. 98; cf. AMARAL, Paulo Adyr Dias do. Analogia em 
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Ademais, SAMPAIO DÓRIA foi o grande idealizador dos critérios cronológico 

(antes ou depois da ocorrência do fato gerador) e da licitude (condutas lícitas ou ilícitas) 

para diferenciar uma conduta evasiva de uma conduta elisiva. Esse pioneirismo também 

contribuiu de forma substancial para o estudo do tema, já que, atualmente, muitos ainda 

são os autores que adotam exclusivamente os referidos critérios para distingui-las
12

. Pode-

se afirmar que existe certo consenso na doutrina no que se refere à dicotomia entre elisão e 

evasão. De forma sintética, a primeira costuma ser entendida como uma economia legítima 

de tributos, sendo, nessa aproximação, sinônimo de planejamento tributário. A segunda, 

por sua vez, traduz uma economia ilegítima de tributos, decorrente de práticas ilegais do 

contribuinte, afastando-se, portanto, da ideia de planejamento tributário.  

A despeito de os critérios idealizados por SAMPAIO DÓRIA representarem 

importante ferramenta para o intérprete compreender os fenômenos elisivos e evasivos, 

ainda há grande dificuldade em definir os limites entre o que seria uma elisão e uma evasão 

fiscal. Nesse verdadeiro campo minado, entre as zonas de certeza do legal e do ilegal, 

emerge a denominada elusão tributária, estudada de maneira mais profunda na doutrina 

nacional por HELENO TAVEIRA TORRES.
13

 

A elusão é entendida pela doutrina
14

 como a prática de atos aparentemente 

lícitos do ponto de vista formal, mas desprovidos de causa, com fraude à lei, ou simulação, 

quando vistos sob o viés da legislação tributária, o que eleva a categoria da elusão ao 

campo da ilicitude. É preciso delimitar, então, no estudo do planejamento tributário, as 

diferenças semânticas reveladas em torno da elisão, da evasão e da elusão tributárias. 

Esse corte metodológico é fundamental porque, com o advento do parágrafo 

único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, incorporado no ordenamento jurídico-

                                                                                                                                                                                
Direito Tributário – Interpretação Econômica e Norma Geral Antielisiva. Revista Dialética de Direito 

Tributário, n. 80. São Paulo: Dialética, 2002, p. 88; cf. FERRAGUT, Maria Rita. Evasão Fiscal: o Parágrafo 

Único do Art. 116 do CTN e os Limites de sua Aplicação. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 67. São 

Paulo: Dialética, 2001, pp. 117-119. 
12

 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reinterpretando a Norma Antievasão do Parágrafo Único do Art. 116 

do Código Tributário Nacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76. São Paulo: Dialética, 2002, p. 

92. 
13

 Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão 

tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 110-190. 
14

 Na doutrina espanhola é possível encontrar autores como Manuel González Sanchéz, que entendem que a 

elusão refere-se, na realidade, à prática de atos lícitos: “El término elusión, es decir evitar la carga tributaria u 

obtener una carga tributaria menor a través de mecanismos lícitos, no implica ni alteración del hecho 

imponible, ni intento de burlar una norma amparándose en otras, sino que exige la no tipificación como 

hecho imponible de una conducta o la posible elección de uno u otro hecho imponible sin violación 

normativa.” (cf. SANCHÉZ, Manuel González. El fraude de la ley en materia tributaria. Salamanca: Plaza 

Universitaria, 1993, p. 36). 
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tributário brasileiro por meio do artigo 1º da Lei Complementar nº 104 de 2001, há quem 

sustente que foi criada no âmbito do planejamento fiscal uma norma geral antielisiva
15

. 

Sob o ponto de visa ontológico, referida alteração legislativa tinha por objetivo inserir no 

ordenamento jurídico pátrio mecanismo para assegurar uma arrecadação tributária eficaz, 

vedando-se, com a inclusão do parágrafo único, os planejamentos tributários tidos por 

“abusivos”. 

A exposição de motivos da Lei Complementar nº 104/2001 justificou a 

modificação ocorrida no artigo 116 do CTN na necessidade de estabelecer, “no âmbito da 

legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos com a finalidade de elisão, constituindo-se, dessa forma, em 

instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento tributário 

praticados com abuso de forma ou de direito”. 

Contudo, o comando prescritivo verdadeiramente inserido no sistema 

constitucional-tributário com o acréscimo do parágrafo único ao artigo 116 do Código 

Tributário Nacional prevê apenas a possibilidade de a autoridade administrativa 

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. 

Houve, portanto, evidente descompasso entre o processo de enunciação da 

norma e o dispositivo normativo ao final positivado
16

, pois, embora a exposição de 

motivos (processo de enunciação) revele o intuito de combater o planejamento tributário 

perpetrado com abuso das formas jurídicas ou abuso de direito, a norma efetivamente 

inserida (enunciado-enunciado) no sistema autoriza a autoridade administrativa a 

desconsiderar tão somente os atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 

do fato gerador
17

. 

Desde então, são acalorados os debates na doutrina tanto com relação aos 

limites que efetivamente o parágrafo único do artigo 116 do CTN impôs ao planejamento 

tributário, quanto no que se refere à sua natureza jurídica. Sob o ponto de vista específico 

da sua natureza jurídica, tal norma tem sido denominada pelos doutrinadores brasileiros 
                                                           
15

 Por todos, cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 468. 
16

 Sobre o processo de enunciação da norma ver: cf. MOUSSALEM, Tárek Moysés. Fontes do Direito 

Tributário. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2006, pp. 133-142. 
17

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Perspectivas Jurisprudenciais. In ROCHA, Valdir 

de Oliveira. (org.). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário, v. 15. São Paulo: Dialética, 2010, pp. 

298-299. 
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das mais diversas formas: norma geral antielisiva
18

, antievasiva
19

, antielusiva
20

, cláusula 

antissimulação
21

, dentre outras. 

De um lado, encontra-se a corrente “tradicional”, composta por doutrinadores 

que defendem uma interpretação mais rígida do princípio da legalidade, de modo que se 

assegure a liberdade negocial e a autonomia privada
22

. Do outro, destaca-se a corrente 

“moderna”, capitaneada por MARCO AURÉLIO GRECO, da qual fazem parte estudiosos que 

sustentam a primazia do princípio da capacidade contributiva no contexto do planejamento 

tributário
23

. Segundo esta última corrente, deve ser conferida eficácia positiva ao princípio 

da capacidade contributiva para que sejam efetivamente garantidas a igualdade, a 

solidariedade e a justiça fiscal. 

Com relação a tais divergências, bem observou PAULO AYRES BARRETO: 

É possível, ainda, notar a abissal distância entre as principais correntes 

que se digladiam sobre o tema. Tal fato decorre, em grande parte, dos 

diferentes pontos de partida das correntes doutrinárias apresentadas. Há, 

também, distintas visões sobre os efeitos das normas de direito privado 

sobre o Direito Tributário. Verifica-se, sobretudo, um importante 

descompasso no sopesamento de valores constitucionalmente plasmados. 

Valores que apontam em sentidos diversos e que são considerados, com 

                                                           
18

 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 468. 
19

 Cf. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Lucros de coligadas e controladas no exterior e aspectos de elisão e 

evasão fiscal no direito brasileiro e no internacional. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 102. São 

Paulo: Dialética, 2004, pp. 98-99; cf. FILHO, Oswaldo Othon de Pontes Saraiva. Interpretação do Parágrafo 

Único do Art. 116 do CTN. IOB – Repertório de Jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, 

n. 10. São Paulo: IOB, 2003, p. 354; cf. FERRAGUT, Maria Rita. Evasão Fiscal: o Parágrafo Único do Art. 

116 do CTN e os Limites de sua Aplicação. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 67. São Paulo: 

Dialética, 2001, p. 119. 
20

 Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão 

tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 361. 
21

 Cf. GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário: elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006, pp. 99-101; cf. BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária: limites normativos. Tese de Livre 

Docência apresentada ao Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP. São 

Paulo: USP, 2008, p. 243; cf. XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. 

São Paulo: Dialética, 2002 (1ª reimpressão da edição publicada em 2001), p. 52; cf. FILHO, Edmar Oliveira 

Andrade. Os Limites do Planejamento Tributário em face da Lei Complementar nº 104/2001. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 72. São Paulo: Dialética, 2001, p. 33; cf. AMARO, Luciano. Direito 

Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 238. 
22

 Cf. MARTINS, Ives Gandra da Silva. Norma Antielisão Tributária e o Princípio da Legalidade, à Luz da 

Segurança Jurídica. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 119. São Paulo: Dialética, 2005, p. 128; cf. 

XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002 (1ª 

reimpressão da edição publicada em 2001), p. 31. 
23

 Por todos, cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 328. 



 20 

maior ou menor ênfase, por uma ou outra correntes, produzem propostas 

interpretativas radicalmente díspares.
24

 

Atualmente, a alteração legislativa decorrente da inserção do parágrafo único 

no artigo 116 do Código Tributário Nacional, associada a essa discrepância doutrinária 

estabelecida em torno dos limites do planejamento tributário, tem tido reflexo direto não só 

nas requalificações dos atos e negócios jurídicos por parte das autoridades administrativas, 

mas também nos julgamentos ocorridos nos Tribunais, notadamente naqueles 

especializados em matéria tributária. 

A consequência imediata desse cenário é a enorme insegurança jurídica que 

paira sobre o tema do planejamento fiscal. As dissonâncias reveladas na doutrina, nos 

autos de infração e nos julgamentos dificultam cada vez mais a identificação dos 

verdadeiros limites do planejamento, tornando extremamente tormentosa e insegura 

qualquer estruturação negocial que tenha como fim a redução da carga tributária, sobretudo 

porque, no atual contexto, ficou praticamente impossível afirmar com plena convicção se 

determinada estruturação negocial engendrada com o fito exclusivo de reduzir a carga 

tributária será considerada lícita ou ilícita pelo Fisco. 

Assim, visando a esclarecer os pontos de divergências mais sensíveis que 

atualmente podem ser constatados, de maneira a reduzir a insegurança jurídica que orbita o 

tema, as seguintes indagações devem ser respondidas: o conteúdo normativo constante do 

parágrafo único do artigo 116 do CTN contempla as figuras da fraude à lei, do negócio 

jurídico indireto e da simulação (relativa e/ou absoluta)? Foram positivados no 

ordenamento jurídico-tributário pátrio o abuso das formas e o abuso de direito? O Sistema 

Constitucional Tributário brasileiro comporta a interpretação econômica, a aplicação da 

teoria do business purpose ou a pretendida eficácia positiva do princípio da capacidade 

contributiva como fundamentos para que a autoridade administrativa desconsidere 

determinados atos ou negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, ainda que tenham 

sido realizados com o fim exclusivo de economizar tributos?  

Eis, fundamentalmente, o objeto de análise do presente trabalho: identificar, à 

luz da segurança jurídica, os limites normativos ao planejamento tributário. É preciso 

estudar detalhadamente os limites do sistema jurídico à elisão tributária, sem perder de 

vista a significação, os fundamentos, o conteúdo e a eficácia da segurança jurídica. Apenas 

                                                           
24

 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Perspectivas Jurisprudenciais. In ROCHA, Valdir de 

Oliveira. (org.). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário, v. 15. São Paulo: Dialética, 2010, p. 301. 
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dessa maneira será possível realizar incursão mais profunda na questão da insegurança 

jurídica, que vem sendo o principal objeto de preocupação daqueles que se debruçam sobre 

o tema. 

E, para responder às perguntas supratranscritas, uma resposta é certa e 

inequívoca: qualquer posicionamento a ser adotado deve, necessariamente, decorrer de 

uma análise minuciosa dos valores que norteiam o Sistema Constitucional Tributário 

vigente, bem como nele se fundamentar. Noutras palavras, todas as premissas devem ter 

como ponto de partida a Constituição Federal brasileira. Isso porque o estudo do tema do 

planejamento tributário requer que se tenha em vista não só as diversas garantias 

conferidas ao contribuinte na Carta Magna, como também os princípios constitucionais 

fixados na Lei Maior, pois são eles que servem de norte tanto para o legislador tributário 

quanto para a autoridade administrativa e para o Judiciário. 

Há, nessa conjuntura, inquestionável prestígio do princípio da segurança 

jurídica. Segundo as lições de PAULO AYRES BARRETO, o sistema jurídico-tributário 

prestigia, sobremaneira, valores como a segurança jurídica, a certeza no direito e a estrita 

legalidade, de forma a permitir que o administrado possa antecipar os efeitos de suas ações, 

assim como evitar, por meio da positivação de comandos normativos mais precisos, 

arbitrariedades das autoridades administrativas, que agem aplicando regras
25

. 

Sob esse prisma, partindo do pressuposto de que o ordenamento jurídico-

tributário prestigia o princípio da segurança jurídica como um de seus pilares, sendo certo, 

igualmente, que referido princípio se constitui não só como direito, mas também como 

garantia de concretização de outros direitos e liberdades
26

, torna-se necessário que seja 

feita, no presente estudo, análise mais acurada sobre sua significação, seus fundamentos, 

seu conteúdo e sua eficácia no contexto do planejamento tributário. 

Esse aprofundamento é essencial, na medida em que “levar a sério a segurança 

jurídica implica a análise de todas as suas dimensões, o que inclui não apenas uma 

                                                           
25

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Perspectivas Jurisprudenciais. In ROCHA, Valdir 

de Oliveira. (org.). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário, v. 15. São Paulo: Dialética, 2010, p. 313. 
26

 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica da 

segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 

184. 



 22 

compreensão do significado e conteúdo do direito à segurança jurídica, mas alcança 

igualmente o problema de sua eficácia e efetividade”.
27

 

Por certo que a ênfase que merece o princípio da segurança jurídica não 

implica a compreensão de que esse princípio não possa conviver harmonicamente com 

outros princípios constitucionais. Nota-se, porém, que tal princípio se destaca no âmbito do 

planejamento tributário. Para alguns autores, a segurança jurídica deve ser compreendida 

como um princípio plasmado na própria concepção de Direito
28

. Para outros, caracteriza-se 

como uma das formas de manifestação do Estado Democrático de Direito, que 

operacionaliza a segurança por meio dos seus núcleos funcionais da certeza, da 

confiabilidade e da estabilidade sistêmica.
29

  

Por ser tida pela doutrina como um sobreprincípio
30

, a segurança jurídica se 

efetiva pela atuação de outros princípios, tais como legalidade, irretroatividade e 

anterioridade. Na visão de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, a segurança jurídica é 

sintaticamente dependente de outros direitos e garantias constitucionais
31

. Daí o 

entendimento de que os fundamentos e a eficácia da segurança jurídica estão 

intrinsecamente relacionados ao entrelaçamento de princípios, direitos e garantias 

normalmente associados às ideias de estabilidade jurídica, clareza, confiança, certeza e 

previsibilidade. 

Na concepção de HELENO TAVEIRA TORRES, o conteúdo nuclear da segurança 

jurídica assenta-se nas funções de certeza, de estabilidade sistêmica e de confiança legítima 

na concretização do Sistema Constitucional Tributário
32

. HUMBERTO ÁVILA, por seu turno, 

                                                           
27

 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia do Direito Fundamental à Segurança Jurídica: dignidade da 

pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no Direito Constitucional brasileiro. 

Revista de Direito Constitucional e Internacional, v. 14, n. 57. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. 

2008, p. 7. 
28

 Cf. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6ª ed. revista e acrescida dos últimos pensamentos do 

autor. Coimbra: Arménio Amado, 1997, pp. 160-161. 
29

 Nesse sentido, cf. CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2012, pp. 463-466; cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e 

Segurança Jurídica: metódica da segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. 2ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 184. 
30

 Nesse sentido, por exemplo, cf. CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica em 

matéria tributária. Revista de Direito Tributário, n. 61. São Paulo: Malheiros, 1992, pp. 74-90.  
31

 Cf. BORGES, Souto Maior. Princípio da Segurança Jurídica na Criação e Aplicação do Tributo. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 22. São Paulo: Dialética, jul./1997, p. 25. 
32

 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica da 

segurança jurídica do Sistema Constitucional Tributário. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 

191. 
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entende que a espinhal dorsal do princípio da segurança jurídica é formada pelos ideais de 

cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do Direito
33

.  

Independentemente das diferentes premissas de que partem os referidos autores 

para analisar a segurança jurídica no Direito Tributário, é ponto incontroverso na doutrina 

que a segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas, a 

previsibilidade da ação estatal, a possibilidade de planejar ações futuras e a garantia da não 

surpresa. 

Portanto, fica naturalmente evidente que a segurança jurídica é condição 

necessária para que seja garantida ao contribuinte, de fato, autonomia para livremente 

estruturar seu planejamento tributário
34

. A possibilidade de planejar ações futuras requer 

além de um conhecimento prévio do sistema normativo, a certeza de que o ordenamento 

será devidamente observado, pois apenas assim o contribuinte consegue prever ao máximo 

o âmbito de atuação das autoridades administrativas, que devem agir em obediência ao 

princípio da legalidade.
35 

Assim sendo, conforme muito bem destacou DIVA MALERBI, para que seja a 

um só tempo direito e garantia do contribuinte, o princípio da segurança jurídica deve ser 

respeitado, necessariamente, pelos três Poderes: 

Só podemos separar direitos e garantias por elementos metajurídicos, 

porque, na verdade, ao assegurar-se um direito, se este direito não for 

garantido, não terá eficácia; por isso que dizemos que segurança jurídica, 

na nossa Constituição, é um sistema de garantias que o ordenamento 

jurídico oferece da sua própria eficácia. Se será ou não eficaz, este é um 

problema que vai depender da prática constitucional, da prática dos 

senhores como advogados, da prática do Executivo enquanto aplicador do 

direito, da prática do Judiciário, enquanto aplicador do direito.
36
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 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 103. 
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 Cf. MARINQUE, Ricardo García. Acerca del valor moral de la seguridad jurídica. Cuadernos de Filosofía 

del Derecho. Alicante: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad de Alicante, 2003. 

pp. 490-492. 
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 Segundo Paulo Ayres Barreto, “Toda a legislação, a partir do Texto Constitucional, opera no sentido de 

circunscrever ao máximo as possíveis incertezas, eliminando vaguidades e eventuais indeterminações de 
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BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária: limites normativos. Tese de Livre Docência apresentada ao 

Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP. São Paulo: USP, 2008, p. 104). 
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 Cf. MALERBI, Diva. Segurança Jurídica e Tributação. Revista de Direito Tributário, n. 47. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, jan./mar. de 1989, p. 207. 
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Apesar disso, atualmente, sobretudo quanto à sua eficácia, o que se nota, na 

prática, é uma enorme preocupação dos juristas acerca da insegurança jurídica que se tem 

presenciado nos planejamentos tributários. Por haver uma verdadeira zona cinzenta entre a 

elisão e a evasão, muitas vezes as autoridades administrativas não têm utilizado critérios 

objetivos para identificar a ocorrência de estruturas tributárias “abusivas”, tampouco para 

justificar a desconsideração dos negócios jurídicos simulados ou dissimulados. 

Importante salientar, nesse aspecto, que o tema da desconsideração do negócio 

jurídico por parte da autoridade administrativa não se revela importante apenas nas 

autuações feitas pelo Fisco, mas preocupa também com relação aos argumentos utilizados 

pelos órgãos julgadores nacionais para manter as desconsiderações realizadas pelas 

autoridades fiscais. Hodiernamente, não há uma uniformidade de critérios por parte dos 

Tribunais, notadamente administrativos, ao decidir casos semelhantes. São utilizados 

conceitos diferentes para a desconsideração de negócios jurídicos que se assemelham. Ora 

fala-se em abuso de direito, abuso das formas, fraude à lei, ora em simulação, propósito 

negocial, negócio jurídico indireto etc.  

Autuações arbitrárias realizadas pelo Fisco, que desconsideram atos e negócios 

jurídicos lícitos praticados pelo contribuinte, são frequentemente mantidas, e interpretações 

desuniformes sobre o tema são constantemente verificadas no âmbito dos órgãos de 

julgamento. Verifica-se, portanto, no contexto do planejamento fiscal, verdadeiro 

abandono de alguns conceitos que integram a segurança jurídica. 

Evidente, pois, que o estudo da segurança jurídica no planejamento tributário 

se faz extremamente necessário nos dias de hoje, especialmente porque a identificação dos 

efetivos limites à estruturação de operações com o escopo de eliminar ou reduzir o 

pagamento de tributos tem, como ponto de partida, a confiança legítima do contribuinte de 

que sua operação, licitamente realizada, não será desconsiderada para fins de tributação. 

Atualmente, a despeito de o parágrafo único do artigo 116 do Código 

Tributário Nacional ter sua eficácia técnico-sintática condicionada à edição de lei 

ordinária, não é a falta de regulamentação do referido dispositivo legal, por certo, a 

responsável pela insegurança jurídica que permeia o tema. Há, em verdade, quanto às 

premissas fixadas no âmbito do Sistema Constitucional Tributário pátrio para a 

requalificação dos atos e negócios jurídicos decorrentes de planejamentos tidos por 

“abusivos”, constantes interpretações que desbordam dos limites normativos dos textos 
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constitucional e legal, seja por parte das autoridades administrativas, seja por parte dos 

órgãos julgadores.  

Embora não exista uma única interpretação correta para um determinado 

enunciado prescritivo
37

, há propostas interpretativas que extravasam os limites oferecidos 

pelo próprio texto normativo e, portanto, devem ser desconsideradas
38

. Daí porque mesmo 

aqueles que veem a inesgotabilidade como um axioma da interpretação, identificam no 

texto jurídico-positivo, igualmente, verdadeiro limite a essa atividade. Qualquer ingresso 

em seu conteúdo há de se iniciar no texto positivo, nele se conduzir, bem como se pautar 

pelas diretrizes do sistema
39

. 

Destarte, diante desse cenário intrigante, desconfortável e inquieto, marcado 

pela complexidade e pela atualidade do tema, é preciso analisar, de forma mais detalhada, 

as dimensões do princípio da segurança jurídica e suas implicações quanto aos limites ao 

planejamento tributário, sobretudo porque, nesse contexto, há um forte clima de 

insegurança em face da ordem jurídica vigente.
40

 

 

II. Aproximação do objeto 

Qualquer estudo que se intitule científico requer, necessariamente, uma precisa 

demarcação do sistema de referência do objeto investigado, de maneira a permitir que os 

argumentos construídos e as conclusões deduzidas possam ser testados. Caso contrário, o 

discurso restará prejudicado não apenas quanto à sua consistência, como também no que 

diz respeito à possibilidade de aferir-lhe coerência
41

.  

Isso não quer dizer, no entanto, que a pesquisa proposta deva exaurir o tema 

por completo, pois, por mais limitado que seja o objeto, o estudo será sempre parcial, 
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 Cf. GRAU, Eros Roberto. Porque tenho medo dos Juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios). 6ª ed. refundida do “Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito”. São Paulo: 

Malheiros, 2013, pp. 32-46. 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 724-726. 
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 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4ª ed. São Paulo: Noeses, 

2011, p. 197. 
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 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Perspectivas Teóricas e Práticas. Revista de Direito 
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2001, p. 11. 
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principalmente porque o mesmo objeto poderá ser investigado por outros ângulos e 

aproximações, ensejando novas conclusões que, igualmente, devem ser testadas
42

. 

No presente estudo, o exame do objeto proposto se dará por meio da análise 

dogmática, baseada primordialmente no método analítico-funcional do princípio da 

segurança jurídica no planejamento tributário. O presente estudo científico será dogmático 

porque, assim como a elisão tributária é tema do direito positivo
43

, a segurança jurídica é 

questão própria do ordenamento jurídico posto
44

.  

A dogmática jurídica, como ensina ROBERT ALEXY, encontra-se dividida em 

três dimensões: uma analítica, uma empírica e uma normativa
45

. A dimensão analítica 

refere-se à “dissecação sistemático-conceitual”, que visa não só à análise de conceitos 

elementares, mas também à sistematização do ordenamento jurídico por intermédio do 

exame de sua estrutura e de suas fundamentações. 

A dimensão pragmática, por seu turno, está ligada à efetividade do Direito. O 

conhecimento do Direito não se esgota na interpretação das leis, mas deve abranger, 

também, um prognóstico da práxis jurídica, do “direito jurisprudencial”. Na dimensão 

normativa, por fim, deixa de ser feita uma análise de validade das normas produzidas pela 

jurisprudência, para, como objetivo central, determinar, a partir do direito positivo, qual a 

decisão que melhor se coaduna às particularidades do caso concreto. 

Para que seja devidamente cumprida, de forma racional, a tarefa prática da 

Ciência do Direito, ROBERT ALEXY sustenta que devem ser combinadas as três dimensões 

acima descritas. Nas palavras do autor, “combinar as três dimensões é uma condição 

necessária da racionalidade da ciência jurídica como disciplina prática”
46

. 

Sendo assim, a presente investigação científica pretende dar ênfase a esses três 

planos, de forma a cumprir a racionalidade que a dogmática exige. Tendo, certamente, a 

pretensão de demonstrar o verdadeiro problema de interpretação do ordenamento jurídico 

no contexto dos planejamentos tributários, a dissertação respeitará as funções da dogmática 

de descrever o objeto do problema e prescrever critérios para sua solução. Não se 
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pretenderá, portanto, encontrar respostas que inovem no ordenamento posto, mas sim 

buscar alternativas, sem qualquer alteração do Direito vigente, para interpretar o tema em 

questão. 

Ainda que seja dado maior enfoque às dimensões analítica e pragmática, após a 

descrição dos problemas verificados, o autor pretende analisar as hipóteses de interpretação 

do objeto, apontando aquelas que podem ser adequadas à sistemática do ordenamento. Isso 

implica definir a estrutura, os elementos, o conteúdo, os fundamentos e a eficácia do 

princípio da segurança jurídica, bem como as consequências dessas definições quanto aos 

limites normativos ao planejamento tributário. 

Nesse diapasão, no escopo de cumprir com a metodologia proposta, o presente 

estudo examinará, com olhos críticos, a doutrina nacional. Investigará, igualmente, as 

implicações decorrentes de construções jurídicas realizadas no âmbito dos órgãos 

julgadores quando se deparam com a temática do planejamento tributário
47

. A doutrina 

estrangeira, por certo, também será levada em consideração, já que representa, quando 

estudada criticamente, valiosa fonte de interpretação do nosso ordenamento jurídico, 

permitindo aproximações e diferenças do sistema jurídico nacional com o Direito 

estrangeiro
48

. 

 

III. Plano de estudo 

O presente estudo se propõe a investigar o princípio da segurança jurídica no 

planejamento tributário. Assim, no capítulo 1, busca-se estabelecer uma necessária 

premissa inicial, para que seja possível, posteriormente, realizar incursão mais profunda no 

tema: o processo de interpretação do Direito e seus efeitos na compreensão dos negócios 

praticados pelos particulares quando da aplicação da norma tributária pela autoridade 

competente. Nesse contexto, a pesquisa deve, necessariamente, estabelecer o sistema de 

referência sobre o qual se debruça, bem como avaliar como se dá a relação entre o Direito 
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Tributário e o Direito Privado e as expressões usualmente associadas ao planejamento 

tributário, como é o caso da elisão tributária e da evasão fiscal. 

Depois de fixadas as premissas relacionadas à qualificação dos negócios 

jurídicos, à interpretação e à aplicação da norma tributária no contexto do planejamento 

tributário, o trabalho empreenderá, no capítulo 2, firme debate em torno das figuras do 

Direito Civil normalmente associadas às condutas do contribuinte que têm por objetivo, 

exclusivamente, obter uma redução da carga fiscal. Nesta oportunidade, serão traçadas as 

diferenças entre simulação, dissimulação, negócio jurídico indireto, fraude à lei, abuso de 

direito, abuso das formas e propósito negocial, bem como apontadas as divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais decorrentes da compreensão desses institutos como limites 

positivados ao planejamento tributário. 

No capítulo 3, após terem sido estabelecidos os limites interpretativos em torno 

das figuras do Direito Privado que normalmente são correlacionadas ao planejamento 

tributário, serão investigadas as particularidades da Constituição Federal brasileira, que 

prevê, no âmbito tributário, inúmeras regras e princípios que circunscrevem e balizam a 

atividade impositiva do Estado. Demonstrar-se-á, aqui, que não deve ser atribuída, a priori, 

maior ou menor eficácia a um determinado princípio quando da análise de estruturações 

negociais praticadas pelo contribuinte com o escopo de reduzir o ônus tributário. 

Pretende-se rechaçar, ainda, a mera invocação retórica dos princípios nesse 

contexto, tendo em vista que, quando da análise de planejamentos tributários, é necessário 

que haja um equilíbrio entre eles, de tal sorte que todos sejam aplicados em sua máxima 

efetividade, respeitando-se, sempre, os limites do ordenamento jurídico e a competência 

tributária impositiva, minudentemente delimitada na Carta Magna. 

No capítulo 4, assumirá papel de destaque o princípio da segurança jurídica, o 

qual, por ser o grande protagonista da presente dissertação, será estudado de maneira 

detalhada, desde a sua significação, passando pelos seus fundamentos e conteúdo, até a sua 

eficácia no âmbito dos planejamentos tributários. Quanto a esta última, a fim de 

demonstrar a atual insegurança que permeia a prática de atos e negócios com o único fim 

de promover uma redução de tributos, serão analisados, por certo que não exaustivamente, 

alguns casos de destaque no âmbito da jurisprudência do Conselho Administrativo de 
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Recursos Fiscais (“CARF”)
 49

, que acenam para uma verdadeira ineficácia do princípio da 

segurança jurídica nesse contexto. 

O capítulo 5, por sua vez, será o momento oportuno para, levando em 

consideração tudo o que foi analisado nos capítulos anteriores, serem estabelecidos os 

limites à requalificação dos atos e negócios jurídicos tributários pelo Fisco. Para tanto, 

necessariamente serão estudados os limites interpretativos do parágrafo único do artigo 

116 do Código Tributário Nacional, o qual até os dias atuais enseja intensos debates 

doutrinários e jurisprudenciais. 

Por fim, ainda no capítulo 5, com o escopo de garantir ao máximo a segurança 

jurídica no planejamento tributário, serão analisados, à luz da teoria das provas, os limites 

à requalificação a ser promovida pela autoridade administrativa, assim como a necessidade 

de serem estabelecidos critérios interpretativos, informados pelo princípio da segurança 

jurídica, para a aplicação da multa qualificada em 150% no tocante às requalificações no 

âmbito federal. 
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 Tribunal Administrativo altamente especializado em matéria tributária, responsável pelo julgamento de 

questões ligadas aos tributos federais. 



 30 

1. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, QUALIFICAÇÃO DOS 

NEGÓCIOS JURÍDICOS, INTEPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA 

NORMA TRIBUTÁRIA  

1.1. Sistema normativo e norma jurídica  

O estudo da aplicação do princípio da segurança jurídica no contexto do 

planejamento tributário requer, inicialmente, a fixação de um sistema de referência sobre o 

qual se assentarão as premissas adotadas e do qual serão deduzidas as nossas conclusões. 

Pressupõe, igualmente, a análise do conceito de norma jurídica, de sistema normativo e, 

ainda, de como se dá a interpretação e a aplicação da norma tributária.  

Assim sendo, é importante que seja definida, primeiramente, a noção de 

sistema adotada na presente dissertação. Sistema é um conjunto de elementos que se 

relacionam entre si de maneira ordenada
50

 ou, consoante os ensinamentos de TÉRCIO 

SAMPAIO FERRAZ JR., um complexo que se compõe de elementos (repertório) e de relações 

(estrutura)
51

. Nesse sentido, adverte LOURIVAL VILANOVA que todo sistema “implica 

ordem, isto é, uma ordenação entre as partes constituintes, relações entre as partes ou 

elementos”
52

. 

Além disso, importante observar que a ideia de sistema está atrelada à noção de 

limite. Daí a relevância de determinado conjunto de elementos ordenadamente 

relacionados entre si apresentar contornos razoavelmente precisos, que permitam traçar 

uma linha diferencial abstrata que possibilite identificar o que pertence ao sistema e o que 

está fora dele
53

. Da ideia de ordenação de elementos acima mencionada é que, 
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normalmente, a expressão ordenamento jurídico é entendida como sinônimo de sistema
54

. 

De nossa parte, conquanto se reconheça que há autores que atribuem significações distintas 

às expressões ordenamento e sistema
55

, advertimos que, no presente trabalho, elas serão 

tratadas como sinônimas. 

Ao debruçar-se sobre o texto positivado, o exegeta constrói estruturas 

normativas e as organiza sistemicamente. Isso não significa, contudo, que não deva ser 

atribuído caráter sistêmico, ainda que rudimentar, ao direito posto
56

. O direito posto, 

enquanto conjunto de enunciados prescritivos que tem por objetivo regular as condutas 

intersubjetivas, possui um mínimo de racionalidade que possibilita a sua compreensão 

pelos seus destinatários, garantindo-lhe, nessa perspectiva, a condição de sistema
57

.  

Especificamente com relação ao Direito Tributário, RUY BARBOSA NOGUEIRA 

reconhece que, no Brasil, existe um “sistema tributário normativamente estruturado”, que 

exige que os problemas a serem enfrentados devam ser equacionados e resolvidos dentro 

dessa estrutura sistematizada de direito positivo
58

. Essa concepção de preeminência de um 

sistema tributário estruturalmente organizado também é fortemente sustentada por HELENO 

TAVEIRA TORRES. Para o autor, há, no Brasil, uma típica Constituição material tributária 

ou, dito de outra forma, um verdadeiro Sistema Constitucional Tributário
59

, cujo efeito 

mais significativo é o de garantir, em matéria tributária, o princípio da segurança jurídica 

em suas distintas funções (certeza, estabilidade sistêmica e confiança legítima)
60

. 

Para HELENO TAVEIRA TORRES, a existência de um regramento sistemático no 

bojo da Constituição Federal tem como propósito concretizar as garantias e princípios que 

resguardam os direitos fundamentais quando do exercício das competências tributárias 
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impositivas. Vale dizer, todo o esforço do legislador constituinte para demarcar o sistema 

tributário em bases constitucionais tem a finalidade precípua de conferir segurança jurídica 

aos contribuintes e aos entes federados em face do poder de tributar do Estado
61

. 

Consequentemente, o intérprete deve orientar-se, no processo de construção de 

sentido das normas jurídicas, a partir do ápice do ordenamento, que é a Constituição 

Federal. Com efeito, uma vez que o legislador constituinte dedicou um capítulo inteiro da 

Carta Magna
62

 para estabelecer as regras e os princípios que regem o Sistema 

Constitucional Tributário, é natural a conclusão de que o ordenamento tributário reclama 

uma interpretação sistemática dos seus textos jurídico-tributários, e não análises isoladas e 

atomísticas das estruturas unitárias que o conformam. 

Nessa toada, HANS KELSEN enfatiza a existência de um princípio unificador 

que confere unidade ao sistema normativo. Trata-se da norma fundamental, axioma
63

 que, 

representando o fundamento de validade de todas as normas pertencentes à ordem 

normativa
64

, estatui caráter unitário e homogêneo a essa pluralidade de normas.  

Analisando o ordenamento jurídico alemão, KLAUS TIPKE, ao refletir sobre a 

ideia de unidade e sistema no Direito Tributário, adverte para a necessidade de aplicação 

coerente dos princípios na construção das normas jurídicas, de modo a atender 

racionalmente os valores protegidos pelo sistema jurídico. Na concepção do autor, a 

aplicação de um determinado princípio de maneira incoerente causa uma ruptura do 

sistema e, por consequência, representa uma violação ao princípio da igualdade
65

. 

Assentado nessas premissas, KLAUS TIPKE chega à conclusão de que a ordem 

jurídica deve formar uma unidade da qual surja um Direito homogêneo, consistente e livre 

de contradições axiológicas. O autor reconhece, no entanto, que o ideal de uma ordem 
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jurídica unitária é difícil de ser alcançado, especialmente pela complexidade do sistema 

tributário
66

. 

Na mesma linha, HANS KELSEN também não nega a possibilidade de existirem 

conflitos normativos que, a princípio, afetariam a coerência e unidade do sistema jurídico. 

Apesar disso, salienta que, nestes casos, cabe ao intérprete, a partir do labor exegético, 

buscar soluções, oferecidas pelas próprias regras estruturais do sistema, que o façam 

compreender e construir a ordem jurídica como um todo de sentido, evitando, assim, 

incoerências que levem a uma ruptura sistêmica, na linha do que também advertira KLAUS 

TIPKE
67

. 

Diante de tais considerações, é de se observar que as unidades que compõe o 

sistema jurídico estão estruturadas de maneira lógica e concatenada e segundo um 

princípio unificador
68

. Tais unidades que compõem o sistema do direito positivo são 

conhecidas como normas jurídicas. 

A construção de qualquer norma jurídica tem como ponto de partida as 

mensagens positivadas pelo legislador. Interpretando-se tais textos, constrói-se a norma 

jurídica. Norma jurídica não se confunde, portanto, com os enunciados normativos. Assim, 

o texto de uma lei, decreto ou qualquer outro ato normativo não deve ser concebido como 

norma jurídica. 

Como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, diferentemente dos enunciados 

prescritivos, que são usados na função pragmática de prescrever condutas, as normas 

jurídicas representam as significações construídas na mente do intérprete a partir da 

interpretação dos textos positivados, sempre “estruturadas consoante a forma lógica dos 

juízos condicionais, compostos pela associação de duas ou mais proposições 

prescritivas”
69

. 

Em seu sentido completo, toda norma jurídica possui um antecedente e um 

consequente. Identifica-se no antecedente a descrição de um evento de possível ocorrência 

no mundo fenomênico, em determinadas circunstâncias de tempo e espaço, e, no 
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consequente, uma relação jurídica entre dois ou mais sujeitos de direito em torno de uma 

conduta regulada como proibida, permitida ou obrigatória
70

. 

Ainda que na composição do sistema normativo existam normas que regulam 

as relações intersubjetivas entre as pessoas (de conduta) e normas que versam sobre os 

modos de criação, modificação e expulsão das normas (de estrutura), todas elas exibem a 

arquitetura formal acima descrita, razão pela qual PAULO DE BARROS CARVALHO afirma 

que o sistema jurídico, do ponto de vista sintático, é homogêneo. Nos planos semântico e 

pragmático, no entanto, apresenta um forte grau de heterogeneidade, necessária para que o 

legislador cubra a imensa e variável gama de situações que o Direito pretende regular, 

fruto da “pluralidade extensiva e intensiva do real-social”
71

. 

Com relação a essa estruturação do sistema jurídico, cumpre destacar um 

aspecto importante: a referida homogeneidade sintática acaba tornando-o singular. As 

normas que o compõem estão dispostas hierarquicamente, de modo que as unidades 

normativas possuem seu fundamento de validade, formal e material, sempre em normas de 

hierarquia superior. Visto de outro ângulo, é o mesmo que dizer que das normas superiores 

derivam, material e formalmente, as normas de menor hierarquia.  

Todas essas normas convergem para um ponto: a norma hipotética 

fundamental, que dá fundamento de validade à Constituição Federal
72

. Assim é que as 

normas jurídicas, dispostas em uma estrutura hierarquizada, articuladas entre si por meio 

de relações de coordenação e subordinação, acabam compondo o que se denomina sistema 

normativo. 

Nesse contexto, sabendo-se que as normas são unidades (partes) do sistema 

jurídico (todo) e que elas não existem isoladamente, para bem compreender tal sistema é 

preciso analisar, por certo, como elas se relacionam entre si na formação do todo unitário. 

 

1.2. Qualificação dos negócios jurídicos, interpretação e aplicação da 

norma tributária  
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No âmbito do planejamento tributário, o contribuinte procura estruturar seus 

negócios jurídicos de maneira a qualificá-los do modo mais eficiente sob o viés da 

legislação fiscal. Há, portanto, anteriormente à tomada de decisão sobre o negócio jurídico 

a ser realizado, complexo processo de interpretação do sistema jurídico-tributário, que 

influenciará decisivamente o contribuinte na escolha por determinado ato ou negócio 

jurídico, que, uma vez ocorrido no mundo real, espera-se que seja qualificado de maneira a 

não se subsumir à hipótese de incidência da norma tributária ou se subsumir àquela cuja 

incidência lhe resulte no menor ônus fiscal possível.  

Trata-se de técnica preventiva de organização dos negócios jurídicos pela qual 

o particular, via de regra, opta por praticar atos que não se enquadrem nas situações 

jurídicas previstas nos antecedentes das normas tributárias, ainda que esses atos alcancem 

resultados econômicos semelhantes àqueles que, uma vez concretizados, dariam ensejo ao 

nascimento da obrigação tributária. 

Desse modo, para que seja feita análise mais acurada acerca dos limites à 

requalificação, pelo Fisco, dos atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, faz-se 

imprescindível entender como se dá o processo de interpretação do Direito e seus efeitos 

na compreensão dos negócios praticados pelos particulares quando da aplicação da norma 

tributária pela autoridade competente. 

Apoiando-se nas lições de FRIEDRICH MÜLLER, EROS GRAU predica que os 

textos normativos reclamam interpretação, não apenas por não serem claros, unívocos ou 

evidentes, mas sobretudo porque devem ser aplicados a casos concretos (reais ou fictícios). 

Na concepção do autor, é à luz do caso concreto que o intérprete determinará o conteúdo 

dos textos normativos, construindo as normas jurídicas correspondes
73

.  

Sob este prisma, a interpretação e a aplicação do Direito ocorrem 

simultaneamente. No processo de concretização do Direito, o conhecimento da norma e do 

fato são mutuamente influentes
74

, por isso, tanto o ato de aplicar o Direito quanto o de 
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interpretá-lo são integrantes do processo hermenêutico. Há, como sustenta KARL LARENZ, 

um verdadeiro processo dialético entre a interpretação e a aplicação das normas
75

.  

Cabe aqui a observação feita por RAQUEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO, no 

sentido de que, muito embora pareça correta a assertiva de que o intérprete atribuirá 

sentido aos enunciados positivados a partir das circunstâncias do caso concreto (ainda que 

fictício), isso não implica reduzir a importância dos significados mínimos do texto a ser 

interpretado. Assim como o caso concreto é importante para a construção da norma 

jurídica, os significados possíveis do texto também o são. A relevância do caso concreto 

não significa, pois, a supremacia do caso concreto
76

. 

EROS GRAU, ao diferenciar texto e norma, reconhece que o intérprete não 

possui total liberdade na atribuição de sentido aos enunciados, na medida em que a norma 

preexiste em seu sentido. Segundo seus ensinamentos: 

(...) a norma encontra-se, em estado de potência, involucrada no 

enunciado (texto ou disposição); o intérprete a desnuda. Neste sentido – 

isto é, no sentido de desvencilhamento da norma de seu invólucro: no 

sentido de fazê-la brotar do texto, do enunciado – é que afirmo que o 

intérprete “produz a norma”. O intérprete compreende o sentido 

originário do texto e o mantém (deve manter) como referência de sua 

interpretação.
77

 

PAULO DE BARROS CARVALHO, depois de citar as elucidações de EROS GRAU 

acerca da atividade interpretativa, admite que o entendimento deste último aproxima-se do 

seu, com a única ressalva de que, no seu entender, a norma é vista como “construção a 

partir de enunciados e não como ‘contida ou involucrada nos enunciados’”
78

. 

Ambos concordam, no entanto, que, embora não exista uma única interpretação 

correta para um determinado enunciado prescritivo
79

, há propostas interpretativas que 
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extravasam os limites oferecidos pelo próprio texto normativo. Daí porque PAULO DE 

BARROS CARVALHO adverte, mesmo reconhecendo a inesgotabilidade como axioma da 

interpretação, que o texto jurídico-positivo representa verdadeiro limite a essa atividade
80

.  

De fato, conforme o escólio de FRIEDRICH MÜLLER, a norma deve guardar 

referibilidade semântica com o seu ponto de partida, o texto normativo
81

. Nesse sentido, 

bem lembra RICCARDO GUASTINI que, do ponto de vista conceitual, a interpretação não 

deve ser entendida como qualquer atribuição de significado ao texto interpretado, mas sim 

um significado que esteja dentro de uma moldura (de amplitude variável) de significados 

admissíveis
82

.  

Assim, deve a interpretação iniciar no texto positivado e, para ingressar em seu 

conteúdo, nele se conduzir, bem como se pautar nas diretrizes do sistema
83

. Dado que os 

enunciados normativos não existem isoladamente, por certo que a construção da norma 

jurídica aplicável requer que se tomem os sentidos dos enunciados prescritos no contexto 

do sistema de que fazem parte
84

. 

Com efeito, adotando a expressão cunhada por EROS GRAU, o Direito não se 

interpreta em tiras. Assim sendo, sua interpretação necessariamente desenrola-se em três 

diferentes contextos: o linguístico, o sistêmico e o funcional
85

. No primeiro, o intérprete irá 

se deparar com situações de dúvidas decorrentes de ambiguidades, zonas de penumbra e 

imprecisões da linguagem jurídica, traços esses característicos da linguagem 

comunicacional. Cumpre ao exegeta identificar, nesse momento, então, a semântica do 

enunciado normativo.  

No segundo, as dúvidas surgem em razão de inconsistências e incoerências de 

um texto normativo frente a outro ou outros textos normativos do sistema jurídico. 

Geralmente, isso ocorre porque, além da possibilidade de existir hierarquia entre eles, por 

se relacionarem formal e materialmente, os enunciados normativos assumem diferentes 
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formas e modalidades (normas gerais e especiais, normas de conduta e de estrutura etc.). 

Como não se presume a contradição entre eles e a harmonia do sistema é pressuposta, 

cumpre ao intérprete, nesse contexto, solucionar as dúvidas surgidas, em nome da 

consistência e da coerência do sistema. 

Uma vez atribuído o significado normativo do texto dentro dos contornos do 

sistema no qual inserido, tal significado pode se afirmar plenamente no terceiro contexto, o 

funcional, afastando coexistências prima facie de diferentes funções, conflitivas e 

excludentes entre si, que eventualmente poderiam ser atribuídas a um mesmo texto 

normativo
86

. 

Percebe-se, portanto, que há um processo de atribuição de sentido que tem o 

seu início no plano das expressões linguísticas do texto e se encerra nas normas jurídicas, 

unidades mínimas de manifestação do deôntico, que, conjuntamente, conformam o sistema 

jurídico
87

. Nesse percurso interpretativo, o intérprete se depara com problemas 

relacionados, dentre outros, aos conflitos entre normas jurídicas com funções e níveis 

hierárquicos distintos, à colmatação de lacunas e à necessidade de sopesamento de valores 

em face de tensões internormativas
88

.  

Nesse ínterim, tomando por base a distinção proposta por HERBERT HART, há 

espaço para, da perspectiva dos observadores do sistema jurídico
89

, ao se atribuir sentido às 

proposições dos textos positivados, articulando-os em normas jurídicas, apontar, no 

discurso científico, disposições contraditórias que configurem inconstitucionalidade, 

ilegalidades, nulidades, ou mesmo indicar lacunas existentes no direito positivo. 

Da perspectiva dos participantes, ao revés, por imposições operacionais do 

próprio sistema, não há permissão para o apontamento de ambiguidades, inconsistências, 

incoerências ou lacunas que lhes permitam, por exemplo, deixar de decidir o caso concreto 

ou afirmar que muitas outras decisões poderiam ter sido tomadas. Como pessoas 
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credenciadas a produzir o Direito, devem agir em nome da unidade, da coerência e da 

completude, afastando normas incompatíveis entre si
90

. 

Apesar de nitidamente apresentarem funções pragmáticas diversas, ambos os 

discursos devem, dentro de um universo de caminhos hermenêuticos possíveis, resolver os 

problemas encontrados no percurso interpretativo de maneira coerente e consistente. Caso 

contrário, na primeira perspectiva, restaria claramente comprometido o discurso científico, 

e, na segunda, a positivação de normas incoerentes representaria uma ruptura do sistema, o 

que, por consequência, violaria o princípio da igualdade, na linha do que disse KLAUS 

TIPKE
91

. 

Feitas tais ponderações, é de se notar ainda que, no processo de produção 

normativa, não há como prescindir de conteúdos concretos, na medida em que a 

concretização do Direito pela sua aplicação representa a própria “realização ou 

normatividade do direito”
92

. De fato, como constata KARL ENGISCH, “o Direito, se há-de 

lograr significação para a nossa vida, tem de destilar-se em concretas regras de dever-

ser”
93

. Ou seja, para que uma ordem jurídica se realize de modo efetivo, de forma a alterar 

a realidade social, os comandos gerais e abstratos devem ganhar sua máxima concretização 

em normas individuais
94

.  

Nesse passo, o ser humano, ao aplicar o Direito Tributário, interpreta o alcance 

do preceito geral e o faz incidir no caso concreto para verter o evento ocorrido no mundo 

fenomênico, previsto no antecedente da norma, em linguagem competente
95

, 

transformando-o em fato jurídico e fazendo irromper, por consequência, a relação jurídico-

tributária prevista no consequente da norma
96

, a qual estabelece um vínculo obrigacional 
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entre um sujeito ativo investido de um direito subjetivo de exigir de outro, denominado 

sujeito passivo, o cumprimento de certa obrigação de caráter pecuniário
97

. 

Essa aplicação da norma tributária no caso concreto se dá por meio de um 

raciocínio lógico substantivo que tem como premissa maior a norma geral e abstrata, como 

premissa menor a situação fática apresentada ao órgão credenciado a aplicar o Direito e 

como conclusão “um juízo afirmativo ou negativo acerca da correspondência da referida 

situação fática à hipótese normativa”
98

. Na premissa maior, interpreta-se o sentido e 

alcance não só da norma aplicável, como também do conceito de ato ou negócio jurídico 

considerado na hipótese normativa. Na premissa menor, por sua vez, interpreta-se o ato ou 

negócio jurídico concreto submetido à apreciação do órgão competente para aplicar o 

Direito
99

. 

Para que haja a subsunção do caso concreto à norma, no entanto, não basta 

apenas a interpretação do ato jurídico, sendo necessária a sua qualificação no conceito 

utilizado no antecedente da norma que lhe é aplicável. Por precisos, vale transcrever os 

ensinamentos de EMILIO BETTI acerca da qualificação jurídica: 

A aplicação da lei a uma determinada situação de fato pressupõe uma 

comparação desta com a espécie (legal) prevista pela norma. Trata-se de 

verificar se e em que medida a espécie concreta corresponde à espécie 

legal, na qual se presume que deva estar contida, e de reencontrar os 

elementos relevantes para o tratamento jurídico: tal operação lógica 

denomina-se qualificação jurídica (da espécie).
100

 

Dessa maneira, qualificação e interpretação são conceitos distintos. Conforme 

as lições de ALBERTO XAVIER
101

, a qualificação não se confunde nem com a interpretação 

da lei (premissa maior), nem com a intepretação do ato jurídico (premissa menor). Para o 

autor, depois de realizadas as aludidas operações de qualificação e interpretação, deve o 

órgão de aplicação do Direito formular um juízo de subsunção pelo qual declara se o ato ou 
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negócio jurídico (uma vez interpretado)
102

 se subsume ou não no conceito de ato ou 

negócio jurídico consagrado na lei tributária (uma vez interpretada). 

Vê-se, pois, a impropriedade em dizer que fatos se subsumem a normas
103

. Na 

verdade, o que se subsume é o conceito que o aplicador do Direito tem acerca do fato 

ocorrido. Como a subsunção se dá entre iguais, apenas um conceito pode ser subsumido 

(subordinado) a outro conceito, razão pela qual KARL ENGISCH assevera que são 

subsumidos conceitos de fatos a conceitos jurídicos
104

. Assim, para determinar o regime 

jurídico aplicável a determinada situação ocorrida no mundo fenomênico, é preciso 

compreender a exata extensão de um dado conceito legal e em que medida o ato ou 

negócio jurídico analisado está abrangido pelo conceito jurídico previsto na hipótese 

normativa
105

.  

Como dito inicialmente, ao estruturar determinado planejamento tributário, o 

contribuinte procura praticar atos e negócios jurídicos que sejam qualificados de maneira a 

não se subsumir à hipótese de incidência da norma tributária, ou se subsumir àquela cuja 

incidência lhe resulte na menor carga tributária possível. Nesse panorama, uma vez 

qualificado o ato ou negócio jurídico pelo contribuinte, caso a Administração Tributária 

não concorde com a qualificação adotada, poderá, dentro dos limites normativos, 

requalificá-los, de forma a fazer incidir a norma tributária.  

Para tanto, cabe ao órgão competente comprovar, de maneira inequívoca, que o 

evento ocorrido no mundo fenomênico conforma-se com o conteúdo da norma tributária 
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que está sendo aplicada, ou seja, que tal evento está dentro do âmbito conceitual dessa 

norma. Se não estiver, trata-se de fato juridicamente irrelevante para norma que se 

pretende aplicar e, portanto, não passível de requalificação pelo Fisco
106

. 

 

1.3. A relação entre o Direito Tributário e o Direito Privado 

As discussões em torno dos limites para a qualificação de atos e negócios 

jurídicos que representam uma economia legítima de tributos, em oposição àqueles que 

traduzem efetiva evasão fiscal, perpassam, necessariamente, por institutos e conceitos do 

Direito Privado. Dessa forma, é essencial perquirir sobre como se relacionam esses dois 

ramos do Direito. 

Como se sabe, o sistema jurídico é uno. Assim, a divisão do estudo do Direito 

em ramos autônomos se dá apenas para fins didáticos. É preciso ressaltar, no entanto, que a 

ideia de unidade do Direito, a despeito de implicar a necessidade de compreendê-lo como 

um todo harmônico e coerente, não autoriza que haja o livre trânsito de conceitos e 

institutos utilizados em um determinado ramo do Direito para outro.  

O Direito Tributário, particularmente, encontra-se estruturado de maneira 

singular, possuindo diversos princípios informadores da atividade impositiva e institutos 

próprios, que impõem ao operador do Direito o dever de não solucionar as controvérsias 

tributárias por meio da aplicação de princípios ou institutos de outros ramos, incongruentes 

com a sua natureza e a sua finalidade
107

. 

Assim, se decorre da ideia de unidade do Direito que os seus diversos ramos 

guardam, em maior ou menor grau, relações entre si, quando do estudo da relação entre o 

Direito Privado e o Direito Tributário, sobretudo em razão das especificidades deste 

último, faz-se essencial avaliar com cautela a maneira como foram utilizados os institutos, 

conceitos e categorias de Direito Privado no regramento da matéria tributária, para, então, 

depreender seus respectivos efeitos tributários. 

Há, inequivocamente, forte relação entre esses dois ramos do Direito, uma vez 

que a tributação recai sempre sobre fatos e fenômenos com conteúdo econômico que, na 
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maioria das vezes, já estão regulados pelo Direito Privado
108

. Seguindo os ensinamentos de 

RUY BARBOSA NOGUEIRA, essa relação pode se dar das seguintes maneiras: (i) mera 

receptividade pelo Direito Tributário de institutos já regrados nos outros ramos; (ii) apenas 

alterações ou adaptações de categorias de outros ramos para fins de tributação; e (iii) 

modelação de institutos conforme a feição ou necessidade do Direito Tributário
109

. 

Com efeito, o Direito Tributário pode se valer de categorias ou institutos 

pertencentes a outros ramos do Direito como suporte da incidência tributária, sem que haja 

quaisquer modificações pelo legislador tributário. Neste caso, referidos fenômenos, 

“importados” pelo Direito Tributário, devem ser vistos com a mesma conformação e 

conteúdo que lhe dá o Direito Privado, ou seja, ingressam no campo fiscal tal como 

configurados no seu ramo de origem
110

. 

É a situação, por exemplo, de elencar na hipótese de incidência da norma 

tributária o instituto da compra e venda, visando à tributação do efeito econômico que está 

por trás da transmissão onerosa de bens mediante o pagamento de um preço. O Direito 

Tributário aceitaria, para seus próprios fins, que o conceito de compra e venda ingresse na 

seara tributária da forma como foi configurado e disciplinado no Direito Privado
111

. 

Essa receptividade pelo Direito Tributário, no entanto, levanta algumas 

discussões. Indaga-se, quando o legislador tributário emprega conceitos já consagrados no 

Direito Privado, sem apontar qualquer ressalva a respeito deles, se, de fato, haveria essa 

obrigatoriedade de que fossem interpretados de maneira uniforme pelo Direito Tributário e 

pelo Direito Privado ou, ainda, se seria admitida uma recepção “implícita” dos conceitos e 

institutos do Direito Privado mencionados pelo Direito Tributário
112

.  

A legislação portuguesa, por exemplo, tratou de maneira expressa tal questão 

no artigo 11º, nº 2, da Lei Geral Tributária, que assim determina: “Sempre que, nas normas 

fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser 
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interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer directamente 

da lei”
 113

. 

No direito positivo brasileiro, diferentemente, não há regramento específico 

nesse sentido
114

. Na doutrina, HUMBERTO ÁVILA assevera que, sempre que a legislação 

tributária fizer menção, sem ressalvas, a um termo conceituado no âmbito de outros ramos, 

essa referência deve ser tida como conceitual, de maneira que a expressão utilizada tenha a 

mesma carga semântica do ramo do Direito que a consagrou
115

. Para o autor, é 

aconselhável que os mesmos termos tenham o mesmo conceito ante a função de orientação 

desempenhada pelo Direito. Assim, quando o legislador não age expressamente e silencia-

se, há uma verdadeira recepção do conceito de Direito Privado pelo Direito Tributário
116

.  

Na mesma linha argumentativa segue ALFREDO AUGUSTO BECKER ao ditar que, 

quando o legislador tributário dispõe sobre institutos já regulados por outros ramos, como, 

por exemplo, a venda, o mútuo, a locação, a incorporação etc., é preciso aceitar que tais 

expressões têm dentro do Direito Tributário o mesmo significado que possuem naquele 

outro ramo do Direito, onde originalmente entraram no mundo jurídico. Da ideia de 

unidade do sistema jurídico decorreria a consequência de que a regra de Direito Tributário, 

ao fazer referência a conceito ou instituto de outros ramos do Direito, assim o faz aceitando 

o mesmo significado jurídico emergido no respectivo ramo de origem
117

. 

Contrapondo tais ideias, LUÍS EDUARDO SCHOUERI sustenta que, nessas 

circunstâncias, não é possível oferecer uma resposta apriorística. O mero fato de o 

legislador tributário se utilizar de uma expressão conhecida no Direito Privado, sem 

qualquer ressalva, não é suficiente para compreender que tal instituto fora referenciado 

pelo legislador tributário nos exatos termos em que delineado pelo seu ramo de origem
118

.  

No seu entender, como uma mesma expressão pode ter significados distintos a 

depender do contexto no qual está inserida, cabe ao intérprete/aplicador, na ausência de 
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mandamento expresso vinculando-o ao Direito Privado, atribuir o significado do conceito 

ou instituto investigado. E, no exercício dessa atividade interpretativa, deve o hermeneuta 

adotar os princípios do Direito Tributário como verdadeiros guias
119

. 

No nosso sentir, dado que é conferida ao legislador tributário a prerrogativa de 

alterar, desde que de forma expressa e dentro dos contornos constitucionais, a definição, o 

conteúdo e o alcance de conceitos jurídico-privados, parece-nos razoável entender que a 

opção do legislador em fazer menção a instituto já consagrado em outro ramo do Direito 

trata-se de circunstância que, aos olhos do intérprete, não pode ser desprezada. Por tal 

motivo, quando diante de situação na qual o legislador tributário recorre a conceitos e 

institutos jurídicos previamente disciplinados em outros ramos jurídicos, deve prevalecer, 

em regra, o sentido atribuído ao conceito ou instituto no seu ramo de origem
120

.  

Impende notar que essa liberdade do legislador para promover modificações 

nas expressões positivadas no Direito Privado esbarra em certas limitações constitucionais 

e legais. A teor do artigo 110 do Código Tributário Nacional, “A lei tributária não pode 

alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 

privado, 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”. 

É cediço que há uma rígida demarcação das competências tributárias 

impositivas no plano constitucional. Ao partilhar as fontes de receita tributária entre a 

União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, nossa Carta Magna emprega 

conceitos
121

 estabelecidos e disciplinados pelo Direito Privado. Nesta perspectiva, à luz 

deste devem ser entendidos tais conceitos, sob pena de se tornarem destituídos de 

sentido
122

. 

De fato, consoante as lições de RUBENS GOMES DE SOUSA: 

Se a Constituição se refere a uma figura de direito privado, sem ela 

própria a alterar para efeitos fiscais, incorpora ao direito tributário aquela 
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figura de direito privado que, por conseguinte, se torna imutável
123

 para o 

legislador fiscal ordinário, porque se converteu em figura 

constitucional.
124

 

Ademais, se tais conceitos não fossem interpretados com base na acepção que 

o Direito Privado lhes empresta, a construção desses conceitos ficaria inteiramente 

entregue ao legislador ordinário, ao aplicador ou ao intérprete da lei e, por conseguinte, 

caberia a estes, e não ao legislador constitucional, estatuir parcela significativa da efetiva 

repartição das competências tributárias
125

. 

Daí decorre a dicção do Código Tributário Nacional no sentido de que não 

cabe ao legislador infraconstitucional ampliar o campo de competência tributária que lhe 

foi atribuído mediante o artifício de estender a definição, o alcance e o conteúdo dos 

institutos de Direito Privado utilizados pela Constituição Federal para definir ou limitar tal 

campo
126

. Com efeito, o artigo 110 do CTN traduz uma efetiva supremacia da Carta 

Constitucional em matéria tributária. Ao vedar que o legislador infraconstitucional 

modifique, arbitrariamente, os campos materiais que lhe são dados para o exercício da 

atividade legislativa, garante-se, em última instância, a estatura constitucional da rígida 

delimitação das competências tributárias impositivas. 

Por isso, assiste razão a RUY BARBOSA NOGUEIRA
127

 ao ponderar que os 

Municípios não podem, em suas leis tributárias, ampliar o conceito de propriedade para 

fins fiscais, uma vez que a Constituição Federal, ao atribuir-lhes competência para instituir 

o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (art. 156, I), mencionou a 

categoria jurídica “propriedade” tal como disciplinada no Direito Civil
128

.  
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Como se vê, o supracitado dispositivo do Código Tributário deve ser 

compreendido dentro de um contexto no qual há uma inequívoca hierarquia entre as 

normas. Se assim entendido, permitirá, uma vez inexistindo problemas de ordem 

constitucional e, conforme o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito 

Brasileiro
129

, uma vez respeitados os critérios hierárquicos, cronológicos e da 

especialidade
130

, que o Direito Tributário mencione categorias, conceitos e institutos do 

Direito Privado, estabelecendo, no entanto, modificações para fins tributários, as quais 

devem ser expressas.  

Trata-se de uma leitura a contrario sensu do artigo 110 do CTN, que assume a 

aptidão do Direito Tributário de criar, desde que observados os limites acima elencados, 

sua própria realidade
131

. Exemplo oportuno, dentre outros, é o da extensão do conceito de 

pessoas jurídicas para fins de tributação pelo imposto de renda. Nos termos do artigo 7º do 

Decreto-lei nº 2.303/1986
132

, as sociedades em conta de participação, a despeito de não 

possuírem personalidade jurídica, foram equiparadas a contribuinte pessoa jurídica para 

efeitos da legislação do imposto de renda.  

Vê-se, pois, que o legislador tributário é livre para, dentro dos contornos 

constitucionais, estabelecer os mesmos efeitos fiscais para institutos que possuem 

arquétipos distintos no regramento do Direito Privado. Mas é a lei tributária (se quiser e 

                                                                                                                                                                                
Tributário Nacional.” (RE 116121, Relator(a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2000, DJ 25-05-2001 PP-00017 EMENT VOL-

02032-04 PP-00669).  

Recentemente, referido entendimento continua a reverberar na Suprema Corte, como se vê do julgamento do 

RE nº 602.295 AgR/RJ , de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, assim ementado: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE LOCAÇÃO DE 

BENS MÓVEIS. PRETENSA NECESSIDADE DE NOVA INTERPRETAÇÃO APÓS O ADVENTO DA 

LC Nº 116/2003. ENTENDIMENTO QUE INDEPENDE DO DIPLOMA DE REGÊNCIA POR ESTAR 

AMPARADO NO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇO. 1. A não incidência do ISS sobre a 

locação de bens móveis decorre da impossibilidade do poder de tributar vir a modificar o conceito 

constitucional de serviço que provém do direito privado. Tal conclusão afasta a competência do sujeito ativo 

com relação a qualquer dos diplomas que tenham disciplinado as normas gerais sobre o imposto. Não é por 

outro motivo que o item da atual lista de serviços que previa a possibilidade de fazer o tributo incidir sobre a 

atividade em questão foi objeto de veto presidencial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 

602295 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).  
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 “Art. 2
o
 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.  

§ 2
o
 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem 

modifica a lei anterior.” 
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 Sobre tais critérios de solução de antinomias, ver: cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento 

Jurídico. 10ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999, pp. 91-97. 
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 Cf. NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário, 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 105. 
132

 “Art. 7º Equiparam-se a pessoas jurídicas, para os efeitos da legislação do imposto de renda, as sociedades 

em conta de participação.” 
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quando puder) que irá conferir o mesmo tratamento fiscal para institutos que se revestem 

de identidades distintas do ponto de vista do Direito Privado, jamais o intérprete
133

.  

É por isso que o artigo 109 do CTN reza que os efeitos tributários dos negócios 

jurídicos realizados entre os particulares não devem ser pesquisados com o emprego de 

princípios gerais de Direito Privado. Assim dispõe aludido comando legal: “os princípios 

gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance 

de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários”. 

Infere-se desse dispositivo legal que os princípios de Direito Privado devem ser 

usados como ferramenta interpretativa para a definição dos efeitos jurídicos privados. Isso 

porque as relações jurídico-privadas, por conservarem as características e o tratamento 

jurídico definidos no Direito Privado, requerem que sua compreensão se dê no contexto 

normativo em que originariamente foram desenvolvidas. Por isso, os referidos princípios 

devem ser aplicados para pesquisar se determinada situação corresponde ou não ao 

instituto de Direito Privado previsto na lei tributária. Não podem ser invocados, no entanto, 

para determinar os efeitos tributários decorrentes de tal situação.  

Dessa maneira, caso o contribuinte opte por determinado ato ou negócio 

jurídico, que, uma vez ocorrido no mundo real, qualifica-se de maneira a não se subsumir à 

hipótese de incidência da norma tributária, não poderá a fiscalização, no intuito de cobrar o 

tributo, qualificar o aludido ato ou negócio jurídico em outro instituto de Direito Privado 

positivado pela lei tributária, sob o argumento de que ambos alcançam o mesmo resultado 

econômico e, portanto, devem sofrer o mesmo tratamento fiscal. Como visto, isso apenas 

ocorrerá se, para fins fiscais, o legislador tiver conferido o mesmo tratamento jurídico para 

tais institutos. 

 

1.4. Consideração econômica, interpretação econômica e analogia 

Como se sabe, a constituição da relação jurídico-tributária é permeada pela 

realidade econômica e, desta maneira, toda hipótese de incidência da norma tributária 

intenta alcançar manifestações de cunho econômico, relacionadas ou não a uma 

contraprestação estatal. Leciona RUBENS GOMES DE SOUSA que o Direito Tributário tem 
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 Cf. AMARO, Luciano. Planejamento Tributário (IR: limites da economia fiscal – Planejamento 

tributário). Revista de Direito Tributário, n. 43. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 49. 
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um conteúdo essencialmente patrimonial ou econômico e, portanto, os fenômenos da vida 

interessam-lhe como indícios de riqueza que demonstrem capacidade econômica sobre a 

qual possa recair a tributação
134

.  

Assim sendo, é importante perquirir acerca do papel do critério econômico na 

constituição da relação jurídico-tributária, distinguindo a consideração econômica da 

interpretação econômica, visando, sobretudo, averiguar em que situação se está recorrendo 

à analogia para promover a tributação, e, portanto, tributando-se além dos limites legais, 

em violação não só à legalidade tributária estrita, como também ao artigo 108, § 1º, do 

Código Tributário Nacional
135

. 

JOHNSON BARBOSA NOGUEIRA, ao se debruçar sobre as doutrinas nacional e 

estrangeira acerca da interpretação econômica, deparou-se com inúmeras variantes 

conceituais atribuídas a tal instituto, pelo que é possível inferir, em síntese, que ora a 

doutrina em questão é utilizada para fazer referência à interpretação da hipótese de 

incidência tributária, ora para aludir à qualificação do fato jurídico-tributário e ao combate 

ao planejamento tributário “abusivo”
136

. Disso decorre, então, a necessidade de se 

apartarem os conceitos de consideração econômica e interpretação econômica no contexto 

do Direito Tributário. 

O surgimento da teoria da consideração econômica da norma tributária está 

ligado ao desenvolvimento teórico do Direito Tributário alemão do início do século XX. 

Havia, nesse período, não apenas uma forte oposição aos exageros do formalismo jurídico, 

mas também uma enorme necessidade de assegurar maior arrecadação diante das 

necessidades financeiras do Estado decorrentes do momento posterior à Primeira Guerra 

Mundial
137

.  

No seu período áureo, a fim de desvincular o Direito Tributário das amarras do 

Direito Privado, bem como alcançar ao almejado incremento da arrecadação de tributos, 

propugnava-se, por meio da referida teoria, a irrelevância das formas jurídicas no âmbito 
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 Cf. SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. Edição póstuma (Coord.: IBET). São 

Paulo: Resenha Tributária, 1975, pp. 62-63. 
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 “Art. 108. (omissis) 

(...) 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.” 
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 Cf. NOGUEIRA, Johnson Barbosa. A interpretação econômica no direito tributário. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1982, pp. 18-24. 
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 Cf. ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação e aplicação da lei tributária: da consideração 

econômica da norma tributária à análise econômica do Direito. In MACHADO, Hugo de Brito (coord.). 

Interpretação e Aplicação da Lei Tributária. São Paulo: Dialética/ICET, 2010, pp. 201-202. 
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tributário e uma interpretação baseada na realidade econômica, fundamentada na ideia de 

que atos que produzem os mesmos efeitos econômicos deveriam ser tratados do mesmo 

modo pelas leis tributárias
138

. 

LUÍS EDUARDO SCHOUERI destaca que, para o planejamento tributário, a 

inserção da consideração econômica foi decisiva, pois, a partir dela, reconhecia-se que a lei 

poderia vincular-se a circunstâncias econômicas e, dessa forma, independentemente do 

negócio jurídico praticado pelo contribuinte, era a presença daquelas que daria surgimento 

à obrigação tributária, impedindo, portanto, uma economia fiscal decorrente da mera 

escolha de estruturas negociais não previstas nas hipóteses de incidência da norma 

tributária
139

. 

HEINRICH BEISE, após fazer minuciosa análise da jurisprudência alemã durante 

a evolução legislativa da teoria da consideração econômica naquele país, destaca um 

balanço positivo dessa primeira época, devido a sua contribuição ao desenvolvimento do 

Direito Tributário e ao reconhecimento deste último como ramo autônomo do ordenamento 

jurídico
140

. Nada obstante, alerta para os riscos decorrentes dessa concepção clássica da 

teoria da consideração econômica ao recordar que esta, depois, passou a ser compreendida 

como uma forma de aplicação do método teleológico na hermenêutica jurídica, não sendo 

nem o único critério de interpretação, nem aplicável apenas ao Direito Tributário, pois, 

igualmente, deveria ser levada em conta em outros ramos estruturados a partir de conceitos 

econômicos
141

. 

Segundo as lições de LUÍS EDUARDO SCHOUERI, como os fatos sociais são 

complexos, se o antecedente da norma jurídico-tributária o descreve a partir de critérios 

econômicos, cabe ao aplicador da lei verificar a ocorrência dos fatos econômicos 

albergados pela hipótese normativa (qualificar), para, então, fazer incidir a tributação, já 

que constatada a efetiva ocorrência do fato jurídico tributário. Por isso, alerta o autor: 

Nesse sentido, a consideração econômica nada mais passa a ser que uma 

consideração jurídica: não há espaço para consideração de circunstâncias 
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 Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón. Interpretación Económica y Seguridad Jurídica. Revista de Direito 

Tributário, n. 65. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 7. 
139

 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 730. 
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 Cf. BEISSE, Heinrich. O critério econômico na interpretação das leis tributárias segundo a mais recente 

jurisprudência alemã. In MACHADO, Brandão (coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem ao 

Professor Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 10-14. 
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 Cf. BEISSE, Heinrich. O critério econômico na interpretação das leis tributárias segundo a mais recente 

jurisprudência alemã. In MACHADO, Brandão (coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem ao 

Professor Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 18-36. 
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não previstas pelo legislador; apenas porque este prestigiou fenômenos 

econômicos é que o aplicador da lei os investiga.
142

 

Daí a afirmação de RAMÓN FALCÓN Y TELLA de que hoje, quando se fala em 

consideração econômica na doutrina alemã, apenas se está fazendo referência à 

necessidade de atender à finalidade buscada pelo legislador tributário, o qual pode dar aos 

conceitos empregados nas normas tributárias um significado distinto daquele proveniente 

do Direito Privado
143

. 

Por isso, como recorda RUY BARBOSA NOGUEIRA, a consideração econômica 

dentro da teoria da interpretação do Direito não significa uma intromissão livre da 

Economia no campo jurídico. Constitui um equívoco distinguir-se consideração 

“econômica” e “jurídica”, pois a consideração econômica só ocorre quando admitida pelas 

normas jurídicas, ou seja, a apreciação do conteúdo econômico é valida apenas quando 

juridicizado tal conteúdo. Caso contrário, constituiria um elemento de insegurança, em vez 

de instrumento de normatividade do Direito
144

. 

Assim, a consideração econômica reconhece que a expressão utilizada pelo 

legislador tributário, ao invés de exigir que se faça presente o negócio jurídico ou a forma 

jurídica como ela se designa, demanda a ocorrência de fatos econômicos, estes sim o 

verdadeiro conteúdo da hipótese normativa. Nesse sentido, a consideração econômica 

requer que o intérprete/aplicador investigue se a norma geral e abstrata prevê a celebração 

de um negócio jurídico como pressuposto para a tributação ou, ao revés, uma série de fatos 

que podem ocorrer ou não com a concretização daquele negócio
145

.  

No antecedente da norma geral e abstrata, o legislador, caso queira, pode 

vincular a tributação à celebração de determinado negócio jurídico. Assim, por exemplo, se 

um determinado tributo incide sobre a transmissão de propriedade, não podem o intérprete 

e o aplicador do Direito dispensar tal fato jurídico, pois, à mingua deste, não há que cogitar 

em tributação
146

. Esse raciocínio decorre da leitura conjunta dos artigos 114 e 116, inciso 

II, do Código Tributário Nacional
147

. O primeiro define o “fato gerador” da obrigação 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 738. 
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 Cf. FALCÓN Y TELLA, Ramón. Interpretación Económica y Seguridad Jurídica. Revista de Direito 

Tributário, n. 65. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 8. 
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 Cf. NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 94. 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 741. 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Tributário: Limites à Norma Antiabuso. Revista de Direito 

Tributário Atual, n. 24. São Paulo: Dialética, 2010, p. 356. 
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 “Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência.” 
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principal como “a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”, 

ao passo que o segundo considera ocorrido o “fato gerador”, tratando-se de “situação 

jurídica”, desde o momento em que esta esteja definitivamente constituída, nos termos do 

Direito aplicável. 

Em paralelo, o inciso II do artigo 116 prevê também casos em que a hipótese 

normativo-tributária configura uma “situação de fato”
148

. Essa nomenclatura, no entanto, 

não parece adequada, já que a “situação de fato”, uma vez prevista na hipótese tributária, 

torna-se ela também jurídica
149

. Nessa circunstância, o critério jurídico toma como 

referência o critério econômico, já que o legislador não vincula a tributação a um negócio 

jurídico, mas aos seus efeitos.  

A norma de incidência, nos termos do artigo 116, incisos I e II, do CTN, pode 

descrever no seu antecedente uma “situação de fato” ou uma “situação jurídica”, 

respectivamente, conforme as regras constitucionais relativas ao exercício do poder de 

tributar. Assim, são necessariamente distintas as considerações acerca da interpretação de 

cada norma definidora do “fato gerador”, especialmente se cotejados os artigos 116 e 118 

do Codex tributário. 

A título exemplificativo, se a hipótese de incidência contemplar a alienação de 

bem imóvel (situação jurídica), para que haja a tributação é pressuposto que ocorra a válida 

existência de um negócio jurídico de alienação, segundo os ditames do Direito Privado, 

bem como que tal alienação seja de bem imóvel, conforme definido também por este 

último. Essa é a situação jurídica necessária e suficiente ao nascimento da obrigação 

tributária. 

Aplicando-se os artigos 109, 110, 116, inciso I, e 118, inciso II
150

, todos eles 

do CTN, conclui-se que, se o negócio jurídico em destaque é pressuposto da tributação, se 

                                                                                                                                                                                
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos: 

(...) 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos 

de direito aplicável.” 

 
148

 “Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;” 
149

 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Tributário: Limites à Norma Antiabuso. Revista de Direito 

Tributário Atual, n. 24. São Paulo: Dialética, 2010, p. 356. 
150

 “Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 

(...) 
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ele não estiver completamente de acordo com o Direito Privado e, portanto, não for hábil e 

válido para produzir o efeito jurídico de transmissão da propriedade imobiliária, pouco 

importam seus efeitos fáticos
151

, já que, neste caso, a sua invalidade implicará ausência de 

fato jurídico-tributário e, por conseguinte, ausência de tributação
152

. 

Nas “situações de fato”, por outro lado, aplica-se o inciso I do artigo 118
153

; 

portanto, a validade jurídica dos atos praticados é irrelevante para que ocorra a tributação. 

Quando a hipótese tributária contempla fatos que, conquanto geralmente ocorram no bojo 

de negócios jurídicos, com estes não se confundem, eventual invalidade dos últimos não 

obsta que tais fatos tenham ocorrido para fins fiscais
154

. Eis o caso da incidência do 

imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial oriundo de atos ilícitos. 

É cediço que o substrato fático para a incidência do imposto de renda é a 

ocorrência de acréscimo patrimonial do contribuinte
155

, o qual, dependendo das 

circunstâncias concretas, pode existir ainda que os atos efetivamente praticados sejam 

inválidos do ponto de vista jurídico. Nestes casos, a interpretação do “fato gerador” deve 

abstrair-se da validade jurídica dos atos praticados, consoante determina o artigo 118, 

inciso I. 

Isso significa que os efeitos desses atos devem ser considerados, porquanto é 

exatamente esse efeito (acréscimo patrimonial) que se constitui na materialidade passível 

da incidência do imposto de renda. Assim, ao aplicar-se o inciso II do artigo 118 na 

interpretação do “fato gerador”, não se pode abstrair dos efeitos dos atos praticados. Nota-

se, portanto, que o artigo 118 do CTN não tem o condão de fundamentar qualquer 

exigência tributária exclusivamente sob considerações econômicas
156

. 

                                                                                                                                                                                
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.” 
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Tributária. São Paulo: Dialética/ICET, 2010, p. 392. 
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A consideração econômica ganha lugar no ordenamento jurídico-tributário 

como mais um dos recursos interpretativos das “situações de fato”, e, por esse motivo, 

deve ser utilizada para realizar uma interpretação teleológica quando da construção da 

norma jurídica, jamais como forma de fundamentar o alargamento ou a fragmentação da 

hipótese de incidência prevista na lei tributária. Isso porque o emprego da consideração 

econômica como interpretação teleológica da norma tem limite quando a própria finalidade 

demonstre que o legislador não contemplou situações econômicas, mas se vinculou às 

categorias do Direito Privado
157

. 

Interpretar o conteúdo econômico do fato jurídico de forma a alargar a hipótese 

de incidência da norma tributária prevista em lei significa, na verdade, realizar uma 

interpretação pelos efeitos econômicos, e não pelos efeitos jurídicos. Aqui, não se está a 

falar da consideração econômica de situações de fato juridicizadas pela hipótese normativa, 

mas sim em interpretação econômica da norma tributária, em detrimento da sua 

interpretação jurídica. Como adverte LUÍS EDUARDO SCHOUERI, a consideração econômica 

apenas tem espaço quando a hipótese tributária descreve uma situação econômica. Dessa 

maneira, “se o legislador exigiu um negócio jurídico e este não se concretizou, a autoridade 

tributária não pode, a título de consideração econômica, dá-lo por ocorrido”
158

. 

Aliás, a interpretação pelos efeitos econômicos foi expressamente rejeitada 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, o tema encontrava morada nos artigos 

129 e 134 do anteprojeto do CTN
159

, de autoria de RUBENS GOMES DE SOUSA. O primeiro 

foi substituído pelo artigo 74 do projeto encaminhado ao Congresso Nacional
160

, para que 
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fosse adequado às exigências do princípio da legalidade, conforme relatou a Comissão 

Especial do CTN, e o segundo suprimido. Nada obstante, o referido artigo 74 foi rejeitado 

pelo Congresso Nacional quando da conversão do projeto no Código Tributário Nacional 

ora vigente. 

Por tudo isso, não deve ser feita uma interpretação econômica do fato 

tributável, mas sim uma interpretação jurídica. A aplicação isolada e desmedida do critério 

econômico para qualificação do fato jurídico-tributário não atende às exigências que 

deveriam ser estabelecidas na racionalidade de um método jurídico, já que, por não alinhar 

o critério econômico com a hipótese normativa, deixa de observar o imperativo da 

segurança jurídica e da previsibilidade do Direito Tributário
161

. 

Se a hipótese de incidência tributária prevê uma “situação jurídica”, não há que 

cogitar da aplicação da consideração econômica com o fito de interpretar tal hipótese, ou 

mesmo para qualificar o respectivo fato jurídico tributário ocorrido no mundo fenomênico. 

Nessa circunstância, caso o aplicador da lei e o intérprete recorram à análise do conteúdo 

econômico do fato para fundamentar a tributação, inevitavelmente irão esbarrar na 

analogia
162

, pois irão subsumi-lo em hipótese de incidência não prevista em lei para o caso 

concreto analisado. 

Haverá, pois, uma expansão indevida dos eventos submetidos à tributação pelo 

legislador. Isso porque, em matéria tributária, o artigo 108, § 1º, do Código Tributário 

Nacional veda expressamente que se imprima raciocínio analógico com a finalidade de 

exigir tributo não previsto em lei. Mais que isso, a Constituição Federal resguarda a 

legalidade e a igualdade no Direito Tributário, as quais impedem que se exija tributo não 

previsto pelo legislador. Diante do caso concreto, o intérprete/aplicador construirá a norma 

aplicável; concluindo pela não incidência, é inaceitável que, em nome da capacidade 

contributiva e da solidariedade social, se estenda a tributação, por analogia, para situações 

não contempladas pela lei
163

.  

Portanto, devem ser tributados fatos jurídicos que se encaixem perfeitamente 

na hipótese de incidência estabelecida na norma jurídica, sem recorrer a manifestações de 
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163

 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Tributário: Limites à Norma Antiabuso. Revista de Direito 

Tributário Atual, n. 24. São Paulo: Dialética, 2010, p. 366. 



 56 

capacidade contributiva que não foram previstas na norma tributária, de modo que não se 

extrapole o conteúdo normativo da lei com base no princípio da capacidade contributiva, 

sob pena de violação tanto da Constituição Federal, quanto da legislação 

infraconstitucional. 

 

1.5. Elisão tributária, evasão fiscal e elusão tributária (tertium genus?) 

O estudo do planejamento tributário, bem como da natureza jurídica da norma 

inserta no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, esbarra, 

necessariamente, nos conceitos de elisão, evasão e elusão, amplamente difundidos e 

estudados pelos doutrinadores do Direito Tributário.  

Há, inequivocamente, um problema semântico com relação ao signo elisão 

tributária, pois, quando voltados os olhos para a doutrina, inúmeras são as variações 

terminológicas encontradas para definir tal instituto. Por esse motivo, faz-se essencial a 

exposição dos principais critérios que diferenciam as significações costumeiramente 

utilizadas, de modo a buscar uma melhor compreensão do fenômeno elisivo.  

Ainda, é importante destacar que, apesar de haver certa dificuldade semântica e 

diferentes posições doutrinárias com relação aos conceitos de elisão, evasão e elusão, o 

presente trabalho adotará, após terem sido elencadas as diferenças conceituais, uma 

terminologia específica, a fim de facilitar entendimento da posição aqui defendida. 

Especificamente quanto à elisão tributária, ANTÔNIO ROBERTO SAMPAIO 

DÓRIA, em seu estudo pioneiro sobre o tema, propõe separá-la em duas espécies: a elisão 

induzida pela lei e a elisão resultante de lacunas da lei. Na primeira espécie, a própria lei 

deseja, por razões extrafiscais, favorecer determinadas situações, tributando-as de modo 

menos oneroso ou até mesmo excluindo-as do campo de incidência da norma tributária.
164

 

Para o autor, tais medidas não se caracterizariam como verdadeira elisão 

tributária, mas sim como elisão imprópria, pois, nesses casos, o contribuinte não precisa 

alterar a estrutura negocial para obter melhores resultados econômicos, uma vez que a 

previsão legal, por si só, quer beneficiá-lo. Essa espécie se assemelharia às denominadas 

“opções fiscais” relatadas por MARCO AURÉLIO GRECO
165

. 
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Na visão de SAMPAIO DÓRIA, a verdadeira elisão tributária é a que resulta de 

lacunas da lei, ou seja, que decorre de espaços vazios presentes no ordenamento, 

devidamente preenchidos pelos contribuintes que buscam não se sujeitar à tributação 

nessas ocasiões em que o legislador deixa “malhas e fissuras no sistema tributário”.
166

 

Com relação à figura da evasão fiscal, SAMPAIO DÓRIA a apresenta de duas 

formas diferentes, que serão estruturadas de acordo com o comportamento do indivíduo 

que se vê diante de uma obrigação tributária real ou potencial. Assim, o autor separa a 

evasão tributária em omissiva (intencional ou não intencional) e comissiva (sempre 

intencional).
167

 

A evasão comissiva, que é aquela que mais interessa para o escopo do presente 

estudo, embora sempre decorra de conduta intencional do contribuinte, é subdividida pelo 

autor em lícita e ilícita. Dentro dessa subdivisão, a evasão ilícita é entendida como aquela 

derivada de ação consciente e voluntária do indivíduo que, por meios ilícitos, elimine, 

reduza ou retarde o pagamento do tributo devido. A evasão lícita, em contrapartida, 

decorre de condutas perpetradas pelo contribuinte que, por meios lícitos, organiza-se para 

eliminar, reduzir ou retardar a ocorrência do fato jurídico-tributário. Esta última também é 

denominada por SAMPAIO DÓRIA de evasão legítima. 

Dentre as diversas balizas conceituais estabelecidas, ao tratar da evasão 

legítima, o autor dará preferência, para traduzir as condutas lícitas do contribuinte, ao 

termo elisão fiscal, pois, no seu ponto de vista, a expressão evasão lícita representaria uma 

irredutível contradictio in terminis, tendo em vista que algo não pode ser legal e ilegal ao 

mesmo tempo. Ademais, a expressão evasão de presos leva SAMPAIO DÓRIA à conclusão 

de que o termo evasão sugere, de imediato, uma fuga ardilosa da obrigação tributária, 

sendo impossível, por isso, acrescentar-lhe os adjetivos ilegal e legal, uma vez que, no 

primeiro caso, seria pleonástico e, no segundo, totalmente incompatível.
168

 

O delineamento conceitual acima mencionado representou marco importante 

no estudo do planejamento tributário, já que, a partir dos estudos de SAMPAIO DÓRIA, 

inúmeros autores passaram a se alinhar à ideia de que o termo evasão não deve ser 
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associado à realização de atos e negócios jurídicos lícitos.
169

 Como bem observou HERMES 

MARCELO HUCK: 

(...) ainda que alguns autores concordem com a expressão evasão legal, 

corrente majoritária considera-a como contradição terminológica, já que 

uma categoria não pode ser legal e ilegal ao mesmo tempo, não havendo 

possibilidade de se falar em fraude fraudulenta e fraude não fraudulenta, 

como observava Sampaio Dória.
170

 

Embora esta seja a definição adotada pela corrente majoritária quando do 

estudo do tema, há ainda estudiosos que defendem posição divergente no que diz respeito à 

conceituação do termo evasão como uma conduta ilícita. HUGO DE BRITO MACHADO, por 

exemplo, entende que o vocábulo evasão deve ser utilizado para designar condutas lícitas, 

enquanto a expressão elisão, por sua vez, deve ser utilizada para qualificar condutas 

ilícitas. Na sua linha de raciocínio: 

Se tivermos, porém, de estabelecer uma diferença de significado entre 

esses dois termos, talvez seja preferível, contrariando a preferência de 

muitos, utilizarmos evasão para designar a conduta lícita, e elisão para 

designar a conduta ilícita. Realmente, elidir é eliminar ou suprimir, e 

somente se pode eliminar ou suprimir, o que existe. Assim, quem elimina 

ou suprime um tributo, está agindo ilicitamente, na medida em que está 

eliminado ou suprimindo a relação tributária já instaurada. Por outro lado, 

evadir-se é fugir, e quem foge está evitando, podendo a ação de evitar ser 

preventiva. Assim, quem evita pode estar agindo licitamente.
171

 

Ora, como fica nítido, o autor adota posição diametralmente oposta àquela 

defendida pela maioria dos estudiosos do Direito Tributário, uma vez que eleva ao campo 

da licitude o instituto da evasão, alocando na seara da ilegalidade a figura da elisão 

tributária. Não há dúvidas que definições como essa difundida por HUGO DE BRITO 

MACHADO são de extrema relevância para o complexo debate doutrinário que envolve a 

questão do planejamento. Contudo, no presente estudo, a elisão será adotada, na esteira de 
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SAMPAIO DÓRIA, sempre para traduzir instituto jurídico de direito positivo, utilizado para 

designar condutas lícitas, que decorrem do esforço intelectual do contribuinte na previsão 

de espaços legais na legislação tributária, que evitem, de modo legítimo, a subsunção dos 

seus atos e negócios jurídicos às hipóteses de incidência tributária, e que resultem, ao final, 

em uma economia legítima de tributos
172

. 

Levando em consideração essas diferenças semânticas reveladas na doutrina, 

SAMPAIO DÓRIA idealizou três critérios para diferenciar uma conduta elisiva de uma 

conduta evasiva: licitude dos meios, tempo da conduta (antes ou após a ocorrência do fato 

jurídico-tributário) e eficácia dos meios (compatibilidade da forma com o seu conteúdo).  

Dentre os critérios acima mencionados, o cabimento do cronológico costuma 

ser questionado por alguns doutrinadores. Segundo pontua HELENO TAVEIRA TORRES, o 

contribuinte pode, eventualmente, realizar atos ou negócios jurídicos antes da efetiva 

ocorrência do fato jurídico tributário, com vistas a mascarar ou ocultar o fato gerador, sem 

que isso represente, necessariamente, a realização de um planejamento tributário lícito. 

Cita, como exemplo deste tipo de situação, o comerciante que emite nota fiscal adulterada, 

promovendo, logo em seguida, a saída da mercadoria do seu estabelecimento.
173

 

A despeito de ter recebido críticas pontuais, a sistematização de SAMPAIO 

DÓRIA contribuiu de forma substancial para o estudo do tema, já que muitos ainda são os 

autores que adotam exclusivamente os referidos critérios para distinguir tais condutas.
174

 A 

propósito, atualmente não seria exagero afirmar que existe certo consenso na doutrina no 

que se refere à dicotomia entre elisão e evasão, na forma proposta por SAMPAIO DÓRIA. De 

forma sintética, pode se sustentar que a primeira costuma ser associada a uma economia 

legítima de tributos. A segunda, por sua vez, é habitualmente caracterizada como uma 

conduta ilegal do contribuinte, que busca omitir ou encobrir a ocorrência do fato ensejador 

da tributação.  

Ainda assim, e a despeito dos critérios idealizados por SAMPAIO DÓRIA, 

permanece uma grande dificuldade em definir os limites entre elisão e evasão fiscal. Nesse 
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verdadeiro campo minado, entre as zonas de certeza do legal e do ilegal, emerge a 

denominada elusão fiscal, estudada de maneira mais profunda na doutrina brasileira por 

HELENO TAVEIRA TORRES
175

. 

A elusão tributária é entendida pelo autor como a prática de atos aparentemente 

lícitos no âmbito do direito privado, mas desprovidos de causa, com fraude à lei ou 

simulação, quando vistos sob o viés da legislação tributária, o que, ao fim e ao cabo, aloca 

o instituto da elusão no campo da ilicitude. Inicialmente, por sua aparência legal, as 

condutas elusivas levam a crer que se trata de comportamentos lícitos do contribuinte. 

Porém, embora os negócios sejam aparentemente lícitos, seus efeitos, especialmente em 

face da legislação fiscal, são os de evitar a aplicação da lei tributária, por meio da 

manipulação ilegal das formas jurídicas. 

Sobre o tema, partindo da advertência feita por JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES de 

que a elisão é tema de direito positivo
176

 e que, por isso, deve ser analisada a partir da 

ordem jurídica positiva, preferimos nos ater às diferenças semânticas de que se revestem as 

expressões elisão e evasão, uma vez que a elusão tributária, por residir em uma zona 

cinzenta entre o legal e o ilegal, acaba por desafiar a lógica bivalente do direito positivo, 

que preceitua que uma proposição normativa não pode ser, ao mesmo tempo, válida e não 

válida
177

. 

Portanto, fixemos como premissa, a fim de facilitar a definição a ser dada à 

natureza jurídica do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que elisão tributária trata-se de 

atividade lícita do contribuinte e evasão, ao revés, de atividade ilícita. 
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2. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E AS FIGURAS DO DIREITO 

CIVIL 

2.1. Simulação, dissimulação e causa do negócio jurídico 

Ao percorrer os enunciados prescritivos positivados no Código Tributário 

Nacional, é possível notar que a legislação tributária estabeleceu como hipóteses de 

estruturações ilegítimas dos negócios jurídicos a fraude, o dolo e a simulação, no artigo 

149, VII, do CTN, e a dissimulação, no artigo 116, parágrafo único, do mesmo diploma 

legal
178

.  

Apesar de o legislador tributário ter elencado como categorias ilegais a 

simulação e a dissimulação, não foi dada nenhuma definição específica da norma tributária 

para tais institutos, fazendo-nos buscar, nos domínios do Direito Privado, o conceito 

técnico-jurídico conferido a esses termos, para então transportá-los ao contexto do Direito 

Tributário. Isso porque, como ensinam KARL LARENZ
179

 e RICCARDO GUASTINI
180

, os 

termos que possuem significado específico na linguagem jurídica devem ser utilizados, no 

discurso jurídico, com as significações que lhe são próprias, obtidas a partir da base 

normativa do seu respetivo regime jurídico.  

As hipóteses de simulação estão previstas no artigo 167 do Código Civil, que 

dispõe: 

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, 

se válido for na substância e na forma. 

§ 1º Haverá simulação quando: 

I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 

realmente se conferem, ou transmitem;  

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 

III – os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados;” 
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O inciso I contempla as situações em que há ocultação de pessoas. O negócio 

jurídico aparenta conferir ou transmitir direitos a alguém, mas, na realidade, o faz a 

terceiro. Há, então, o negócio simulado, inválido, e o negócio dissimulado, pelo qual são 

efetivamente conferidos ou transmitidos os direitos. O sujeito aparente, neste caso, é 

interposta pessoa, vulgarmente conhecida como “testa de ferro” ou “laranja”
 181

. 

O inciso II, por sua vez, prevê a simulação nos casos em que há declaração, 

confissão, condição ou cláusula falsa. Sendo as manifestações de vontade pressuposto do 

negócio jurídico, se não forem verdadeiras, invalidar-se-á o próprio negócio jurídico. Neste 

caso, as partes exteriorizam determinada intenção que, na realidade, é falsa, pois o que foi 

pactuado entre elas difere-se substancialmente daquilo que foi celebrado no contrato. Por 

fim, o inciso III trata da simulação por falsidade de data, ou seja, dos casos em que as datas 

apostas nos documentos não são verdadeiras. Não há dúvidas da ocorrência do negócio 

jurídico, questiona-se, entretanto, a sua data. 

Na vigência do Código Civil de 1916, a simulação era prevista como uma das 

causas de anulabilidade do negócio jurídico (artigo 147, inciso II)
182

. O artigo 167 do 

Código Civil de 2002, por seu turno, enuncia a simulação como uma das causas de 

nulidade do negócio jurídico. O negócio jurídico simulado é tido por inválido e a 

consequência disso é a sua nulidade. Após o advento do CC/2002, a simulação passou a ser 

normalmente caracterizada como a divergência entre a vontade real e a vontade aparente, 

notada através do desacordo existente entre a vontade interna, efetivamente desejada, e 

aquela externada pelas partes nos instrumentos contratuais. Nas palavras de WASHINGTON 

DE BARROS MONTEIRO, a simulação: 

(...) se caracteriza pelo intencional desacordo entre a vontade interna e a 

declarada, no sentido de criar, aparentemente, um ato jurídico que, de 

fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, o ato 

realmente querido.
183
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O conceito de simulação acima transcrito não gera grandes divergências na 

doutrina. Renomados autores como PONTES DE MIRANDA
184

, CUSTÓDIO DE PIEDADE 

UBALDINO MIRANDA
185

, JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES
186

, J. M. DE CARVALHO SANTOS
187

 

e FRANCESCO FERRARA
188

, não destoam da definição proposta por WASHINGTON DE 

BARROS MONTEIRO. 

Assim, depreende-se do conceito adotado majoritariamente pela doutrina que a 

simulação subdivide-se em dois grupos: o primeiro, dos atos que aparentam ao mundo 

externo uma situação irreal, sem esconder qualquer ato subjacente; e o segundo, dos atos 

que aparentam ao mundo externo uma situação irreal, mas que ocultam, sob as vestes da 

vontade declarada, o ato verdadeiro, efetivamente desejado. É o que a doutrina costuma 

denominar, respectivamente, de simulação absoluta e simulação relativa. 

Na simulação absoluta aparenta-se celebrar determinado negócio jurídico que, 

na realidade, não existe. Na simulação relativa, por outro lado, celebra-se negócio jurídico 

aparentemente existente, para ocultar-se o negócio efetivamente desejado. Nesta última, há 

um negócio dissimulado, que é o negócio real que se quis ocultar, e um negócio simulado, 

que é aquele exteriorizado por meio da declaração enganosa. FRANCESCO FERRARA, em 

festejada analogia, compara a simulação (absoluta) a um fantasma e a dissimulação 

(simulação relativa) a uma máscara
189

. 

Como se vê, diferentemente da simulação absoluta, na simulação relativa 

existem dois negócios jurídicos, o simulado e o dissimulado. O negócio simulado é aquele 

exteriorizado pelas partes, mas que não reflete a efetiva e real vontade dos contratantes. O 

negócio dissimulado, em contrapartida, é aquele ocultado pelas partes, que embora esteja 
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declaração” (cf. FERRARA, Francesco. A simulação dos negócios jurídicos. São Paulo: Saraiva, 1939, p. 
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escondido, reflete a efetiva vontade dos contratantes. RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA 

assinala que na simulação há um componente positivo no ato externo, enquanto na 

dissimulação há um componente negativo no ato externo. Na primeira, procura-se criar 

determinada aparência, ao passo que na segunda busca-se, por meio da aparência criada, 

esconder a realidade
190

. 

Como exemplo de simulação absoluta pode ser citado o caso de venda 

simulada de bens para fraudar credores. Não houve, concretamente, a efetiva venda dos 

bens. Ocorreu, na realidade, a celebração simulada de contrato de compra e venda, com a 

mera intenção de fraudar credores. No que tange à simulação relativa, exemplo usualmente 

citado é o da celebração de contrato de compra e venda para ocultar uma doação. A 

aparência da venda (simulada) de determinado bem tem como intuito, em verdade, 

encobrir a doação (dissimulada) efetivamente realizada. O negócio fictício, desse modo, 

oculta o negócio verdadeiramente celebrado. 

É de grande relevância apontar a distinção entre o ato simulado e o ato 

dissimulado porque há previsão expressa no Código Civil no sentido de que, se o negócio 

dissimulado for válido na substância e na forma, então subsistirá. Daí decorre a ideia de 

que é permitido ao Fisco tributar o negócio efetivamente ocorrido, mas que fora ocultado 

pelo negócio aparente. 

Neste caso, o negócio simulado é nulo porquanto inválido no âmbito do Direito 

Privado, mas o negócio dissimulado subsiste porque preenche os requisitos de validade. 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., ao se debruçar sobre o tratamento conferido à simulação no 

Direito Tributário e à luz do Direito Civil, identifica uma alteração no enquadramento da 

simulação no Código Civil de 2002
191

.  

Havia no Código Civil de 1916 uma distinção entre a simulação autêntica e 

simulação inocente, que tinha por base, sobretudo, a vontade negocial. A simulação não 

era considerada um defeito do negócio jurídico quando não houvesse intenção maliciosa da 
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parte, sendo anulável apenas a simulação maliciosa, ou seja, aquela praticada com intenção 

de prejudicar terceiros (art. 103)
192

.  

Para TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., o defeito do negócio jurídico estava 

localizado na vontade e, por tal razão, falava-se em anulabilidade. Buscava-se a intenção 

das partes para identificar se o negócio simulado ocultava ou não outro ato, deveras 

querido pelas partes
193

. O ato defeituoso era anulado, subsistindo o ato ocultado, 

efetivamente desejado quando da realização do negócio simulado. Com o advento do novo 

Código Civil, a simulação deixa de ser, necessariamente, um vício da vontade, para 

traduzir negócios jurídicos que aparentemente preenchem os requisitos de validade, mas 

que, na verdade, são inconsistentes, isto é, não cumprem com as regras de validade 

previstas na legislação privada. 

Agora, não se fala mais em defeito, mas em invalidade do negócio jurídico. O 

caput do artigo 167 do Código Civil de 2002 estabelece a validade do negócio jurídico 

dissimulado como fundamento para que ele subsista e produza seus regulares efeitos 

perante terceiros. Mantém-se a distinção entre simulação absoluta e relativa, mas agora 

com fundamento na validade (para fins privados), e não mais na vontade. O negócio 

simulado é nulo (vício de invalidade), subsistindo aquele que lhe é oculto (dissimulado), 

desde que válido na substância e na forma. 

Com base nesse raciocínio, constatou TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR.: 

Mas o negócio dissimulado subsiste não porque as partes, embora 

ocultando-o, verdadeiramente o queriam, mas porque o negócio 

dissimulado preenche os requisitos de validade. É a validade na 

substância e na forma que dá ao negócio dissimulado a sua subsistência 

jurídica. Ou seja, o problema não está na vontade séria, mas na causa, 

substancial e formal, do negócio: o “vício” não está na vontade, mas na 

causa do negócio. Por consequência, a subsistência do negócio também 

não está na vontade real (séria) das partes, mas na causa que motivou o 

negócio e que, nessa condição, obedece aos requisitos de validade.
194
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Sendo assim, se a invalidade da simulação deve ser investigada também a 

partir da causa do negócio jurídico
195

, cumpre-nos perquirir acerca das teorias da causa dos 

negócios jurídicos, a fim de identificar, dessa perspectiva, os elementos necessários para 

detectar a validade ou invalidade dos negócios jurídicos, de maneira a melhor compreender 

o fenômeno da simulação.  

Importante dizer que não houve, com esta nova forma de enxergar o tema, 

modificação do fenômeno da simulação, mas sim uma anterior tomada de posição acerca 

da teoria do negócio jurídico, que passou a ser interpretada, agora, do ponto de vista da 

causa do negócio jurídico
196

. Por evidente, não se pretende com o presente estudo exaurir o 

tema da causa do negócio jurídico, pois a questão, além de ser de elevada complexidade, 

revela divergências históricas no âmbito do Direito Privado. Busca-se, em verdade, a 

compreensão do papel da causa como elemento de controle dos negócios jurídicos, de 

forma a facilitar a identificação de um negócio jurídico válido ou inválido do ponto de 

vista das regras do Direito Privado, garantindo, assim, limites à interpretação dos atos 

simulados e dissimulados. 

Como bem observou VICENTE RÁO, é difícil encontrar, no campo da 

dogmática, problema que tenha despertado tantas e tão profundas divergências quanto o da 

causa do negócio jurídico. Seja entre os adeptos da teoria subjetiva, seja entre os 

partidários da teoria objetiva, ou mesmo, ainda, entre aqueles que se afastam de ambas as 

correntes doutrinárias, ou que procuram conciliá-las, as opiniões encontradas são as mais 

diversas possíveis
197

.  

Essas diferentes posições doutrinárias acerca da causa do negócio jurídico 

decorrem, em grande parte, da plurivocidade dos sentidos atribuídos ao signo causa
198

. A 
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corrente subjetivista procura encontrar no processo volitivo dos contratantes o motivo 

típico que leva as pessoas a firmar contratos. Trata-se da causa final, que pode ser 

entendida como o “fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido 

de celebrar certo contrato”
199

. Nas palavras de VICENTE RÁO, a causa, para os subjetivistas, 

“é o fim imediato que determina a declaração de vontade”
200

.  

Nesse contexto, a doutrina se preocupa em diferenciar o motivo típico dos 

motivos individuais pelos quais as pessoas celebram negócios jurídicos. O primeiro 

corresponde ao fim levado em consideração por quem contrata. Os motivos individuais, 

por seu turno, encontram-se no psíquico do contratante e, exatamente por serem 

individuais, são essencialmente subjetivos, variáveis e internos.
201

  

Os motivos individuais, por certo, dão origem à vontade exteriorizada pelas 

partes quando da celebração de negócios jurídicos. Não se confundem, contudo, com a 

causa do negócio jurídico. Na prática negocial, a despeito de estarem interligados 

psicologicamente à vontade de dispor e de estabelecer o consenso
202

, e, nesse aspecto, 

impulsionarem as partes para a realização de negócios, os motivos individuais, 

isoladamente, não são elementos constitutivos da causa do negócio jurídico
203

. 

Isso porque, no âmbito da autonomia privada, inúmeras razões de ordem 

intrassubjetiva podem levar as partes a estabelecer negócios jurídicos. Investigar tais 

motivos, no entanto, é tarefa que extrapola os limites da ordem eminentemente jurídica e, 

por isso, salvo quando a lei lhes atribui valor
204

, os motivos individuais são juridicamente 

irrelevantes
205

. Ciente da intrassubjetividade dos elementos motivacionais que confluem 

                                                                                                                                                                                
contrato (fim concreto), influente na validade e eficácia dos contratos.” (GOMES, Orlando. Contratos. 24ª 
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para a exteriorização da vontade negocial, ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO sustenta que 

a intenção psicológica, enquanto motivo, é irrelevante para a validade, existência e eficácia 

do negócio
206

. Na mesma toada, EMILIO BETTI ensina que os motivos não possuem 

relevância na interpretação do negócio jurídico, pois o que interessa é a intenção das partes 

exteriorizada na forma conferida ao negócio jurídico
207

.  

Nessa linha de raciocínio, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. precisamente 

constatou: 

(...) quando se prescreve que no entendimento de um contrato deva-se 

atentar menos à letra, mais à intenção das partes, essa intenção 

intersubjetiva há de ser percebida pelo modo como elas agem. O critério 

interpretativo não é, então, subjetivo (intenção subjetiva), mas objetivo 

(intenção intersubjetiva revelada pelos resultados objetivados).
208

 

Percebendo a problemática decorrente da noção subjetivista da causa do 

negócio jurídico, a corrente objetivista, a fim de afastar o elemento subjetivo do conceito 

de causa, procurou identificá-la a partir de elementos objetivos. 

EMILIO BETTI, destacado representante dos teóricos que defendem a causa do 

negócio em sua vertente objetiva, entende que “a causa ou razão do negócio se identifica 

com a função económico-social de todo o negócio, considerando despojado da tutela 

jurídica, na síntese dos seus elementos essenciais, como totalidade e unidade funcional, em 

que se manifesta a autonomia privada”
209

.  

Embora não seja pacífico o conceito de causa na doutrina, predomina 

atualmente essa noção objetiva, que a identifica na função prático-social ou econômico-

social do negócio
210

. A causa do negócio jurídico, portanto, corresponde à função que o 
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ordenamento jurídico reconhece ao ato praticado, ou seja, à função prático-econômica 

assegurada pela lei ao negócio em questão, que lhe traça e precisa a eficácia jurídica
211

. 

Por isso, para EMILIO BETTI, todo negócio jurídico é qualificável em 

determinado tipo (por exemplo: venda, locação, mútuo), desde que cumpra a função 

econômico-social que caracteriza o aludido tipo. Essa função característica do tipo, 

protegida pelo ordenamento jurídico, é a causa do negócio jurídico
212

. Assim, a título 

exemplificativo, na compra e venda, a causa é a transferência da propriedade em razão do 

pagamento de determinado preço; e, no contrato de locação, é troca do uso da coisa pelo 

pagamento de um determinado valor a título de aluguel. 

Aqui, cumpre assinalar que as causas são típicas, não no sentido de que estão 

especificamente denominadas e taxativamente previstas no direito positivo, mas sim na 

ideia de que as causas do negócio jurídico, ainda que não estejam taxativamente indicadas 

na lei, são dignas da tutela do ordenamento, por corresponderem a uma exigência 

legítima
213

. 

Vê-se, pois, que o exercício da autonomia privada, nos negócios jurídicos 

causais
214

, é resguardado pelo direito posto apenas quando a causa esteja presente no 

negócio jurídico firmado entre as partes. Isso vale tanto para os negócios típicos quanto 

para os negócios atípicos, uma vez que, como ensina VICENTE RÁO, típicos ou atípicos, os 

atos e negócios jurídicos, cumprindo com os seus requisitos (pressupostos e elementos 

constitutivos), criam um vínculo sancionado e protegido pelo ordenamento jurídico, e 

sempre equivalem, tendo por base sua estrutura e sua essência, à sua causa
215

. 
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Assim, mesmo nos contratos inominados, há um regime jurídico típico. Ainda 

que haja uma maleabilidade maior em tais contratos, não prevalece, neste caso, a “tirania 

dos nomes”, já que, no mínimo, eles devem obedecer às regras dos contratos em geral. Isso 

ocorre porque conferir às partes a possibilidade de criar negócios abstratos não previstos 

no ordenamento, de modo a evitar as regras dos negócios causais, traria graves riscos à 

ordem jurídica, pois é exatamente por meio da causa a que se filia o negócio jurídico que 

se avalia a sua validade ou invalidade
216

. 

A despeito de o novo Código Civil não prever expressamente a causa como 

elemento do negócio jurídico, diversos dispositivos reconhecem a falta de causa como 

fator de ineficácia
217

, fazendo crer, portanto, que os negócios sem causa não merecem 

proteção do direito posto. Assim, a causa afigura-se, no contexto do exercício da livre 

iniciativa, em que são garantidas as liberdades de escolha do melhor tipo de contrato e da 

causa negocial, como ferramenta de elevada importância na interpretação dos negócios 

jurídicos, uma vez que, provada a sua ausência ou deturpação, tem-se, por consequência, a 

invalidade da estruturação negocial engendrada. 

Para analisar o fenômeno da simulação à luz da causa dos negócios jurídicos, é 

preciso ter em mente, antes, com base nas lições de FRANCESCO FERRARA
218

, que três são 

os requisitos do negócio simulado: (i) declaração deliberadamente em desconformidade 

com a intenção, ou seja, divergência entre a vontade interna e a vontade manifestada; (ii) 

pacto simulatório entre as partes; e (iii) objetivo de enganar terceiros. 

Dessa perspectiva, a simulação não representa apenas um desvirtuamento entre 

a causa típica prevista pelo ordenamento para determinado negócio e aquele praticado 

pelas partes, mas também um descompasso entre a vontade interior e a vontade 

exteriorizada. Assim, não basta levar em consideração apenas a inconsistência entre o 

negócio jurídico e sua respectiva causa típica, sendo indispensável examinar, também, a 

vontade das partes de não se submeter aos efeitos jurídicos do negócio pactuado
219

.  
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RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA predica, de forma precisa, que o ato ou negócio 

jurídico é sempre produto da vontade humana. Por isso, a desconformidade entre a vontade 

interior e a vontade revelada pelas partes, assim como a dissonância entre o negócio 

jurídico pactuado e sua respectiva causa típica, são perspectivas distintas de analisar a 

simulação, ambas válidas e não colidentes
220

.  

Ora, assim como o comportamento das partes não condizente com a causa do 

negócio jurídico realizado revela a intenção de enganar terceiros, desvelando a simulação 

(intenção intersubjetiva revelada pelos resultados objetivados
221

), a desconformidade do 

negócio jurídico com a sua respectiva causa típica evidencia, de forma objetiva, a 

existência de negócio simulado. Importante ficar claro, neste ponto, que a divergência 

entre a vontade subjetiva e a vontade declarada deve ser analisada a partir da intenção 

exteriorizada na declaração de vontade, e não da intenção intrassubjetiva de cada parte.  

Nos negócios jurídicos complexos, em que há a realização de negócios 

jurídicos independentes, mas sucessivos, que confluem para a consecução de um resultado 

final e comum, para avaliar se houve eventualmente simulação, não se deve tratar cada ato 

ou negócio isoladamente, mas sim no seu conjunto, pois as manifestações de vontade e as 

causas típicas de todos eles, conjuntamente, é que determinam o único fim objetivado, 

comum a todos eles
222

. 

É preciso evidenciar ainda, que, seja nos negócios complexos, seja naqueles 

mais simples, o motivo econômico para escolha de determinada forma jurídica não é 

decisivo para caracterizar a simulação. Assim, o fato de o contribuinte estruturar 

determinada operação com o fim (motivo) único e exclusivo de economizar tributos não se 

confunde, de maneira alguma, com a simulação. A vontade das partes de se submeter às 

consequências típicas do negócio jurídico pactuado (causa), conforme demonstrado, 

distingue-se sobremaneira dos motivos intrassubjetivos que as levam a negociar.  
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Por tal razão, deve ser desmitificada a ideia de que a prática de atos e negócios 

jurídicos com a única intenção de economizar tributos caracteriza a simulação. A falta de 

propósito negocial – figura que será melhor explorada adiante – que importa para 

configurar a simulação só pode significar, à luz do direito posto, a ausência ou 

desvirtuamento da causa do negócio jurídico, e esta, como visto nas linhas acima, não se 

encontra no plano psíquico dos motivos individuais intrassubjetivos das partes de quererem 

reduzir a carga da tributária por meio da estruturação negocial.  

Destarte, se as partes efetivamente desejam os efeitos jurídicos do negócio 

pactuado, ou seja, se há causa jurídica lícita, não cabe ao Fisco adentrar nos motivos da 

escolha por uma ou outra forma jurídica adotada, sobretudo porque além de a conduta 

econômica ser livre e dever ser respeitada como tal
223

, as condutas intrassubjetivas, 

segundo os ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO, refogem do campo de 

abrangência do direito positivo
224

. 

Nesse diapasão, como bem notaram KLAUS TIPKE e JOACHIM LANG
225

, inexiste 

negócio simulado quando as partes querem as consequências jurídicas do negócio firmado, 

ainda que a forma jurídica adotada seja atípica. O negócio simulado se apresenta apenas 

quando inexiste vontade dos participantes de se submeterem às consequências jurídicas 

típicas que o negócio realizado desencadeia. 

Ademais, para os autores, uma vez evidenciada a simulação, não é o resultado 

econômico do negócio simulado que interessa para o Direito Tributário, mas sim o 

resultado econômico efetivo, que se encontra oculto no negócio jurídico dissimulado. Este, 

que possui uma causa de determinado negócio jurídico, se previsto na hipótese de 

incidência como fato-jurídico passível de sofrer a tributação, é que interessa para a norma 

tributária. 

Precisos, então, os ensinamentos de KAREM JUREIDINI DIAS no sentido de que, 

na dissimulação, cabe ao Fisco o ônus da prova: 

“(i) da existência ou materialidade de ato ou negócio subjacente; (ii) de que o ato 

ou o negócio subjacente pode ser corretamente vertido em linguagem competente 
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para os fins a que se destina; e (iii) de que dele se propagam efeitos fiscais não 

anteriormente reconhecidos”
226

  

Portanto, a simulação deve ser vista como vício que interfere na validade dos 

negócios jurídicos, tornando-os nulos. Na simulação absoluta (artigo 149, VII, do CTN), os 

ganhos tributários obtidos com o ato simulado, impossíveis de alcançar caso não tivesse se 

recorrido à simulação, são ineficazes perante o Fisco. Na simulação relativa (artigo 116, 

parágrafo único do mesmo diploma legal), por sua vez, o negócio jurídico aparente, sem 

causa e com sua causa totalmente descompassada da vontade interna das partes, configura-

se nulo, porquanto inválido, mas o negócio dissimulado, que fora ocultado, sofrerá os 

efeitos tributários previstos em lei de acordo com a sua respectiva causa típica. 

 

2.2. Negócio jurídico indireto 

Como visto acima, a causa do negócio jurídico, de acordo com a teoria 

objetiva, corresponde à função que o ordenamento jurídico reconhece ao ato praticado, ou 

seja, à função prático-econômica assegurada pela lei ao negócio em questão, que lhe traça 

e precisa a eficácia jurídica. Nada impede, no entanto, que, observados os limites legais, as 

partes recorram a um determinado negócio jurídico que possui causa típica prevista pelo 

ordenamento jurídico, para, intencionalmente, submeterem-se ao seu tratamento jurídico 

típico, mas por outros motivos que assumem relevância predominantemente na vontade das 

partes. 

Consoante o escólio de TULLIO ASCARELLI, há negócio jurídico indireto 

quando as partes recorrem, no caso concreto, a um negócio jurídico determinado, visando a 

atingir por meio dele, consciente e consensualmente, fins diversos daqueles típicos da 

estrutura do negócio adotado
227

. Para JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, no negócio jurídico 

indireto, as partes se utilizam de um negócio jurídico típico e devidamente desejado por 

elas, sujeitando-se à sua disciplina formal e substancial, mas perseguindo um fim diverso 

daquele para o qual o negócio jurídico foi criado
228

. 

Exemplo usualmente citado de negócio jurídico indireto é o da celebração de 

contrato de compra e venda de imóvel com pacto de retrovenda, atualmente disciplinado 
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Tributário, n. 1. Belo Horizonte: Fórum, jan./fev. de 2003, pp. 15-16. 



 74 

no artigo 505 e seguintes do Código Civil de 2002
229

. Trata-se de um contrato de compra e 

venda de imóvel com a adoção de uma cláusula que confere ao vendedor o direito de 

resgatar o imóvel dentro de um prazo de até três anos, se devolver o preço que ele recebeu, 

somado às despesas oriundas do contrato de compra e venda. 

Segundo JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, o instituto da compra e venda com 

pacto de retrovenda surgiu pela seguinte razão: 

(...) para permitir que pessoas que necessitassem de dinheiro, mas não 

quisessem contrair empréstimos, nem perder, definitivamente, imóvel por 

uma certa afeição familiar, pudessem se utilizar dessa compra e venda 

com a possibilidade de reaver a coisa independentemente da vontade do 

comprador.
230

 

Vê-se, portanto, que as partes optam pelo contrato de compra e venda, com a 

finalidade indireta de garantia. A opção das partes por determinado negócio, embora seja 

feita com a finalidade de atingir escopos indiretos, não é feita ao acaso, encontrando sua 

explicação na intenção delas de se sujeitarem não apenas à forma, mas também à disciplina 

jurídica do negócio levado a efeito
231

. No exemplo citado, a realização do fim típico da 

compra e venda é querida, mas constitui um pressuposto para o fim prático ulterior, que é o 

de garantia. 

Nesse aspecto, ensina TULLIO ASCARELLI que o Direito preocupa-se com a 

subsistência da causa típica, e não com a importância que esta assume no pensamento das 

partes. Por tal razão, a causa típica, uma vez lícita e consciente e consensualmente 

objetivada pelas partes, deve sempre subsistir, mesmo quando o motivo utilizado para 

recorrer ao negócio jurídico indireto tenha apenas uma importância econômica mínima, 
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sendo a intenção das partes dominada, ao cabo, pela consecução do objetivo ulterior 

perpetrado
232

.  

É preciso dizer, ainda, que a utilização de um negócio típico não significa que 

os particulares devem necessariamente se socorrer de um único negócio. TULLIO 

ASCARELLI destaca que, no âmbito dos negócios indiretos, podem-se encontrar tanto 

negócios jurídicos únicos quanto uma pluralidades de negócios. O importante é que, de um 

lado, combinando-os, o escopo indiretamente visado seja alcançado e, de outro, que a 

causa do negócio jurídico indireto seja sempre individualizada per relationem à do negócio 

direto, de cuja disciplina jurídica as partes se aproveitam
233

. 

Em matéria tributária, o negócio jurídico indireto pode servir de instrumento 

para obter um fim equivalente a outro negócio, para o qual a carga tributária seria mais 

elevada. Noutras palavras, o negócio indireto funcionaria como ferramenta útil e legal para 

a elisão fiscal, isto é, para a realização de uma economia lícita de tributos
234

.  

A partir dessas considerações, é preciso fixar os limites interpretativos do 

negócio jurídico indireto, para afastá-lo da simulação, bem como para demonstrar que, no 

contexto do planejamento tributário, é lícito o recurso ao negócio jurídico indireto para a 

obtenção de economia legítima de tributos, como, inclusive, decidiu o CARF no 

julgamento do “Caso Camil III”, que culminou com a lavratura do Acórdão nº 1201-

00.659
235

. 
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Com efeito, com a acuidade que lhe é peculiar, ANTÔNIO ROBERTO SAMPAIO 

DÓRIA bem apontou que a motivação do negócio indireto de economizar tributos 

permanece estranha à sua causa típica, efetivamente desejada pelas partes, e, dessa 

maneira, aludida motivação não se afigura competente para, per si, atribuir-lhe a condição 

de negócio ilícito
236

. O precedente acima citado é paradigmático ao reconhecer que o 

negócio jurídico indireto pode ser utilizado pelo contribuinte, de maneira eficaz e lícita, 

para estruturar seu planejamento tributário. Ocorre, no entanto, que o mesmo CARF, em 

outras situações
237

, acabou aproximando indevidamente o referido instituto da simulação, a 

qual não se confunde, por tudo quanto já sustentado no presente estudo, com a figura do 

negócio jurídico indireto. 

Na simulação, como dito anteriormente, há um verdadeiro descompasso entre a 

vontade externada pelas partes nos instrumentos contratuais e aquela efetivamente 

desejada, com base em um pacto simulatório. Celebra-se um aparente contrato de compra e 

venda para ocultar uma doação, desvirtuando um dos elementos da causa típica do negócio 

aparente, por exemplo, o preço. Assim, a vontade das partes está em verdadeiro contraste 

com o que decorre da sua declaração. O decisivo para caracterizar a simulação não é o 

motivo econômico da forma escolhida (economizar tributos), mas a desarmonia entre a 

forma jurídica adotada e a produção de seus efeitos jurídicos em face da situação 

econômica visada ou alcançada
238

. 

No negócio jurídico indireto, por sua vez, as partes querem efetivamente o 

negócio que se propõem a realizar, submetendo-se a todas as consequências jurídicas e 

econômicas dele advindas. Ou seja, querem verdadeiramente os efeitos típicos do negócio 

adotado, sem o qual não alcançariam o seu objetivo prático ulterior. Assim, na simulação, 

para alcançar o fim visado, as partes declaram o que não corresponde à sua vontade, o que 

se denota da ilegitimidade da causa típica do negócio adotado (ex.: venda favorecida, com 

preço amigável, que esconde a doação)
239

. No negócio indireto, ao revés, o fim prático 
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almejado pelas partes é alcançado exatamente por meio do negócio firmado e 

expressamente declarado
240

. 

Como lembra TULLIO ASCARELLI, não há, neste último, qualquer pacto para 

simular, tampouco qualquer intenção de esconder de terceiros a finalidade que o negócio 

realizado tem em vista. Aliás, frequentemente o objetivo almejado pelas partes transparece 

claramente das cláusulas do negócio indireto, muitas vezes ressaltadas no próprio 

documento que menciona o negócio praticado. Nas suas palavras, “o processo desenvolve-

se às vezes à luz do sol, e não há homem experimentado que se engane acerca do seu fim 

último”
241

.  

Essa distinção entre o negócio jurídico indireto e o negócio simulado, como 

bem aponta o jurista italiano, não leva necessariamente à conclusão de que o primeiro é 

sempre válido, já que, se os fins visados pelas partes forem ilícitos – e a finalidade de 

economizar tributos não é –, o negócio indireto realizado pelas partes também será ilícito. 

Essa previsão encontra morada, no ordenamento jurídico pátrio, no artigo 166, inciso III, 

do CC/02, que trata o motivo determinante ilícito como causa de nulidade do negócio
242

.  

Daí que MARCO AURÉLIO GRECO assinala que “só há espaço para celebrar 

negócio jurídico indireto se com ele não se visar fraudar a lei”
243

. Para o autor, a 

perquirição quanto à fraude à lei representa verdadeiro pré-requisito de admissibilidade do 

negócio jurídico indireto, e não o inverso. Na linha de ASCARELLI, entendemos que o 

negócio jurídico indireto, se celebrado tendo como pano de fundo um motivo determinante 

ilícito, por exemplo a intenção fraudulenta de enganar o Fisco, deverá ser considerado 

ilegal, por violação ao disposto no artigo 166, inciso III, do CC/02.  

Discordamos, no entanto, da afirmação de MARCO AURÉLIO GRECO, 

especialmente porque ela pode aventar, ocasionalmente, posições há muito afastadas pela 

doutrina, que seria a de qualificar o negócio jurídico indireto, a priori, como ilícito, ainda 

mais se levado em consideração o entendimento do autor quanto à aplicação da fraude à lei 

em matéria tributária, o que será mais bem visualizado no tópico seguinte.  
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Seguindo as lições de DOMENICO RUBINO, parece mais adequado compreender 

que o negócio jurídico indireto pode ser utilizado por diversas razões que não 

necessariamente configuram fraude. Portanto, embora tal instituto possa caracterizar-se 

como meio para fraudar o Fisco, isso não autoriza qualificá-lo, a priori, como 

procedimento ilícito. Aconselha-se, ao contrário, um exame cuidadoso e detalhado dos 

pressupostos fáticos, para somente então assegurar-se com maior firmeza quanto à 

presença de fraude no negócio jurídico indireto
244

. 

 

2.3. Fraude à lei 

A fraude à lei é prevista no Código Civil de 2002 no artigo 166, inciso VI, 

como causa de nulidade do negócio jurídico
245

. Referida dicção legal abriu espaço para o 

Fisco sustentar a existência do instituto da fraude à lei, contemplado pelo Codex civil, 

como limite ao planejamento tributário. Assim, uma vez que fora positivada no Direito 

Privado referida figura, os negócios celebrados com a única finalidade de afastar a 

tributação seriam nulos e, portanto, ineficazes perante a Administração Tributária. 

JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES, ao tratar dessa questão, recorda que, desde o 

Direito Romano, já havia quem diferenciasse os atos contra legem e os atos in fraudem 

legis. No seu entendimento, a violação da letra e do espírito da lei implicaria a fraude 

contra a lei, representando, nessa perspectiva, violação direta da lei. A ofensa apenas ao 

espírito da lei, preservando a sua letra, resultaria na fraude à lei, significando, nesse 

ângulo, violação indireta da lei. Daí a afirmação do autor no sentido de que a fraude à lei é 

considerada como uma espécie do gênero violação à lei: quando é contra legem, há 

violação direta; quando é in fraudem legis, há violação indireta
246

. 

Desse ponto de vista, a fraude à lei tributária tem como característica essencial 

a violação indireta da lei, já que a fraude não ocorreria diretamente contra a lei, mas em 

desfavor do seu espírito. Assim, o particular, nesse caso, não deixa de observar a letra da 

lei, mas busca um resultado que contrarie o seu espírito. Pode ser entendida como uma 

forma de violação ao ordenamento jurídico em que o contribuinte não pratica atos 

                                                           
244
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Tributário, n. 1. Belo Horizonte: Fórum, jan./fev. de 2003, pp. 17-18. 



 79 

contrários ao que está expressamente previsto na regra legal, mas utiliza-se de meios 

indiretos, mediante a prática de negócio jurídico aparentemente legal, para atingir o 

resultado que deseja, que é justamente aquele que a norma fraudada busca evitar. 

Há, ainda, quem diferencie a “fraude à lei imperativa” da “fraude à lei 

intrínseca”. Na primeira categoria, tem-se como requisito a existência de uma regra 

obrigatória ou proibitiva, que seria contornada mediante a utilização de uma norma de 

cobertura. Haveria, então, como pressuposto da fraude à lei imperativa, a presença de duas 

normas: uma norma de cobertura e uma norma fraudada
247

. É justamente nesse sentido que 

MANUEL GONZÁLEZ SANCHÉZ predica que: 

A fraude [à lei] implica a existência de duas normas, uma de “cobertura”, 

na qual se apoia a realização de um ato e que não responde à finalidade 

perseguida por este ato, e outra “defraudada”, que é com base na qual 

deveria ter sido realizado o ato, tendo em vista o fim por ele 

perseguido.
248

 

Nessa linha argumentativa, a fraude à lei imperativa é decorrente de uma 

conduta realizada sob a proteção de uma determinada lei (norma de cobertura), que visa, 

sobretudo, a contornar os efeitos decorrentes da inserção do negócio realizado no campo de 

atuação de outra lei (norma fraudada). O contribuinte, conscientemente, se sujeita a todos 

os efeitos da norma de cobertura, pois visa a evitar a incidência da norma fraudada. 

Para LÍVIA DE CARLI GERMANO, “a fraude à lei imperativa” teria aplicabilidade 

duvidosa no Direito Tributário, já que a norma tributária não alberga em sua estrutura 

(antecedente) a proibição da realização de qualquer fim, tampouco estabelece qualquer 

obrigação de consecução de determinado fim
249

. Contudo, a autora defende que, na 

segunda categoria (“fraude à lei intrínseca”), diferentemente, existiria uma regra 

permissiva ou uma norma que confere poder normativo, e seu exercício (por exemplo, livre 

exercício da atividade econômica), no caso concreto, seria considerado um ilícito atípico, 

por se opor a princípios
250

.  
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A “fraude à lei intrínseca”, assim, se aproximaria do conceito de elusão, já que, 

no livre exercício da atividade econômica (poder normativo privado), o contribuinte 

poderia praticar atos desprovidos de causa, engendrados com a única finalidade de obter 

uma economia fiscal. Nessa situação, por configurar um ilícito atípico para o ordenamento 

jurídico tributário, abrir-se-ia espaço para a cobrança do tributo por parte do Fisco, sem 

que fosse possível, contudo, a aplicação de penalidade
251

. 

MARCO AURÉLIO GRECO, por seu turno, sustenta até mesmo a aplicação da 

fraude à lei imperativa em matéria tributária. Trata-se da situação em que contribuinte 

organiza determinada estrutura negocial que se enquadre na norma de contorno para, 

assim, “driblar” a norma contornada. Com isso, o objetivo final é fazer com que a situação 

concreta seja regulada pela norma de contorno, ficando afastada a aplicação da norma de 

tributação (ou de tributação mais onerosa).
252

 

Adotando entendimento semelhante, FRANCO GALLO afirma estar 

absolutamente convencido de que as normas imperativas materiais também podem ser 

objeto de fraude, quer se tratem de normas instituidoras de obrigações, proibições ou, 

ainda, imperativos condicionais, como é o caso das normas tributárias, as quais preveem 

que, se e quando ocorrido o pressuposto tributário, nasce o dever constitucional de pagar o 

tributo. E, para o autor, isso se dá notadamente em função do princípio da capacidade 

contributiva, que atua como limite à autonomia privada enquanto ato de disposição.
253

 

RICARDO LODI RIBEIRO também entende que a conceituação de fraude à lei 

imperativa tal como acima desenvolvida é aplicável ao Direito Tributário, observando-se 

apenas que o contribuinte não mascara a sua conduta por ser antijurídica, mas por gerar o 

pagamento de tributo. Os requisitos para a caracterização da fraude à lei seriam: (i) os atos 

devem ser realizados ao amparo do texto legal; (ii) os atos realizados com a proteção do 

texto normativo devem perseguir um resultado proibido pelo ordenamento ou contrário a 

ele (no caso do Direito Tributário, não há contrariedade ao ordenamento, mas a 
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consequência de pagar tributo); e (iii) os atos executados em fraude à lei não devem 

impedir a aplicação da norma que se tentou contornar
254

. 

O autor cita como exemplo a situação de uma grande empresa que, em função 

do volume de suas receitas, não pode se beneficiar de determinado regime fiscal mais 

favorável às pequenas e médias empresas e, por esse motivo, acaba promovendo diversas 

cisões, transformando-se em várias empresas, sem descaracterizar, no entanto, a unidade 

empresarial. Não haveria, neste caso, qualquer óbice legal às cisões societárias 

promovidas, mas o contribuinte utiliza-se dessa permissão legal para gozar de benefício 

fiscal a que não faz jus. Assim, diante dessa prática abusiva, constata-se a fraude à lei, e 

tais cisões poderiam ser desconsideradas para fins fiscais
255

. 

Referido exemplo, contudo, aproxima-se muito mais do instituto da simulação 

relativa do que, isoladamente, do conceito de fraude à lei imperativa empregado pelo autor. 

Se as cisões societárias promovidas não descaracterizaram, na realidade, a unidade 

empresarial, mas apenas a ocultaram, por evidente que, nessas circunstâncias, além de ser 

possível constatar um manifesto descompasso entre a vontade real exteriorizada pelas 

partes e a vontade interna, denota-se um desvirtuamento da causa típica do negócio 

jurídico levado a efeito (cisão), já que, ao ter promovido diversas cisões, a unidade 

empresarial, por consequência, não deveria ter remanescido, pois, nos termos do artigo 229 

da Lei nº 6.404/1976, “a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do 

seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 

extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou 

dividindo-se o seu capital, se parcial a versão”. 

MARCIANO SEABRA DE GODOI, por sua vez, ao analisar o artigo 116, parágrafo 

único, do Código Tributário Nacional, sustenta que o referido comando normativo 

construiu legislativamente a figura da fraude à lei como instrumento para o combate de 

planejamento tributário “artificioso”, sem os inconvenientes da interpretação econômica e 

sem a necessidade de que, para tanto, se recorra à analogia para estender o âmbito da 

hipótese de incidência
256

. 
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Em sua opinião, a fraude à lei tributária não tem qualquer semelhança com a 

fraude tributária tratada em diversos artigos do CTN (art. 149, VII, 150, § 4º, 154, 

parágrafo único) e, ainda, na própria legislação criminal. A fraude tributária implica 

necessariamente violação grave e frontal de deveres tributários (principais e acessórios), 

como falsificar documentos, “caixa dois” etc., representando típicos fenômenos de evasão 

de tributos, quase sempre relacionada a condutas criminosas. A fraude à lei, 

diferentemente, não representa uma violação frontal ao ordenamento tributário, mas sim 

procedimentos sofisticados através dos quais o contribuinte busca evitar a ocorrência do 

fato gerador
257

. 

Segundo anota MARCIANO SEABRA DE GODOI, a fraude à lei caracteriza-se 

quando o sujeito passivo pratica o fato gerador do tributo, mas procura encobrir tal 

realidade (“dissimular”) por meio de atos ou negócios jurídicos que, a despeito de reais e 

efetivos – o que afastaria sua caracterização como atos simulados –, são realizados em 

fraude à lei tributária, na medida em que se fundamentam em normas civis e societárias 

com finalidades totalmente diversas das que nortearam a atuação do sujeito passivo, 

distorcendo a causa típica do negócio, com o único fim de obter uma vantagem fiscal
258

.  

O entendimento dos autores acima descritos quanto à aplicação da fraude à lei 

imperativa como limite ao planejamento tributário pode parecer, à primeira vista, 

interessante, sobretudo porque todos se justificam na ideia de combater estruturas 

tributárias “abusivas”. Contudo, não nos parece adequado, já que o instituto em questão 

não representa, no atual ordenamento jurídico positivo brasileiro, limite normativo à 

estruturação de negócios com o fim exclusivo de obter uma economia tributária. Como 

assinala TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., no contexto do Direito Tributário, é duvidosa a 

possibilidade de fraudar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, já que, a teor 

do artigo 114 do CTN, estando a incidência da norma tributária condicionada à ocorrência 

do fato gerador, é impossível a violação da lei antes que o fato ocorra
259

. 

Noutras palavras, a norma tributária não é imperativa, uma vez que não obriga 

o contribuinte a incorrer no fato jurídico tributário. Por isso, só haveria sentido falar em 

fraude à lei imperativa se houvesse qualquer tipo de comando legal que exigisse que o 
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particular se inserisse em determinado campo de incidência tributária e, caso ele fugisse 

dessa determinação, estaria tendo uma conduta fraudulenta face ao previsto na legislação. 

Nesse aspecto, a norma tributária seria imperativa no sentido de que, ocorrido o fato 

gerador, o contribuinte tem o dever de cumprir as obrigações tributárias decorrentes dessa 

inserção no campo de incidência da norma. Se neste contexto o contribuinte celebra algum 

tipo de negócio jurídico que o afasta do comando imperativo de pagar o tributo, estaria 

atuando em “fraude à lei imperativa”.
260

 

Por esse motivo, quando o contribuinte utiliza-se do seu direito de livre 

exercício da atividade econômica constitucionalmente assegurado para contornar a lei 

tributária que prevê uma maior carga fiscal, de modo que o negócio jurídico realizado se 

insira no antecedente de outra norma tributária, com menor impacto financeiro, se os atos e 

negócios jurídicos por ele praticados estiverem dentro dos limites legais do Direito 

Privado, o contorno da lei tributária deve, necessariamente, ser admitido como uma prática 

lícita. 

É dizer, ainda que o objetivo final seja fazer com que a situação concreta seja 

regulada pela norma de contorno, ficando afastada a aplicação da norma de tributação (ou 

de tributação mais onerosa), se esse contorno da norma tributária mais onerosa se der por 

meio de atos e negócios jurídicos lícitos, a redução da carga tributária decorrente da 

adoção dessa estruturação negocial deve ser tida como lícita, já que, se ao particular é 

assegurado o direito de incorrer ou não na hipótese normativo-tributária, então não deve 

ser considerada fraudulenta a decisão do planejamento tributário
261

. 

Diante dessas considerações, dado que haverá fraude à lei imperativa no 

âmbito tributário apenas quando o comando da lei (recolher o tributo) é frustrado por quem 

incorra no fato jurídico tributário, TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. recorda da possibilidade de 

haver a chamada fraude à lei por via de simulação. Nesse caso, com o intuito de burlar a lei 
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imperativa, o contribuinte utiliza dolosamente negócio jurídico aparentemente lícito para 

ocultar outro que caracteriza sonegação (ilegal)
262

. Segundo o autor: 

Não se trata, portanto, de simplesmente descobrir um expediente negocial 

que oculta a existência de outro ato que provocaria a incidência de tributo 

(dissimulação), mas de expediente doloso que impede a percepção da 

sonegação.
263

 

Como se vê, na simulação fraudulenta não há negócio aparente que visa a 

ocultar um negócio jurídico dissimulado válido. O negócio encoberto, nesse caso, é 

completamente ilícito, o que diferencia a simulação fraudulenta da dissimulação. Não há, 

na simulação fraudulenta, tão somente o desvirtuamento de um dos elementos da causa 

típica do negócio jurídico adotado, mas sim a intenção dolosa das partes de criar um 

negócio aparentemente lícito, para, clandestinamente, regular as próprias relações jurídicas 

conforme a sua vontade real (por exemplo, acoberta-se, dolosamente, a sonegação 

efetivamente praticada)
264

.  

Nesses termos, a fraude à lei imperativa ocorre em razão do motivo 

determinante ilícito das partes quando da criação de estrutura negocial que visa a acobertar 

a norma tributária fraudada (sonegação). O recurso a tal instituto para se identificar a 

simulação fraudulenta pode ser uma ferramenta útil a ser utilizada na captação de provas 

que comprovem, ao fim e ao cabo, a simulação. Caso contrário, não deve o Fisco confundir 

a intenção dolosa de acobertar, por meio de negócio jurídico aparentemente lícito, flagrante 

fraude contra a lei tributária, com a evidente intenção de contornar a lei com o único 

escopo de reduzir a carga tributária.  

Na primeira situação, o motivo ilícito interfere na validade dos negócios (art. 

166, inciso III, do CC/02). Na segunda, diferentemente, a vontade constitucionalmente 

lícita do contribuinte de economizar tributos não desparece quando a economia em questão 

é obtida por meio da prática efetiva de determinado ato ou negócio jurídico, 

verdadeiramente desejado para atingir um resultado tributário eficiente, justamente porque 
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são as consequências jurídicas e econômicas decorrentes da causa típica do negócio 

adotado que acarretam, ainda que indiretamente, o resultado desejado pelo particular
265

. 

 

2.4. Abuso de direito, abuso das formas e propósito negocial 

Por terem sido mencionadas na exposição de motivos da Lei Complementar nº 

104/2001, as figuras do abuso de direito e do abuso das formas costumam ser tratadas 

como limites normativos à elisão tributária. O abuso de direito, especialmente depois de ter 

sido expressamente previsto como ato ilícito no artigo 187 do Código Civil de 2002
266

, 

passou a ser entendido, no campo tributário, como uma forma de limitar o direito de auto-

organização do contribuinte, resguardado na Constituição Federal nos direitos de 

propriedade e de livre iniciativa. 

MARCO AURÉLIO GRECO entende que, a partir do novo Codex civil, o exercício 

do direito do contribuinte de se auto-organizar, que exceda manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela sua boa-fé ou pelos bons costumes, 

descaracteriza a elisão tributária, implicando, na realidade, caso de evasão
267

. 

É bem verdade que o abuso de direito pode se prestar como uma ferramenta 

extremamente útil na comprovação do fato simulado ou dissimulado que eventualmente o 

contribuinte possa construir quando da elaboração de um planejamento tributário 

“abusivo”. Contudo, isoladamente, não pode a autoridade administrativa utilizar-se desse 

instituto para requalificar os fatos relatados pelo contribuinte, sem que reste devidamente 

comprovada a ocorrência da simulação ou da dissimulação.  

O novo Código Civil foi criado sob a égide da eticidade, da socialidade e da 

operabilidade
268

, sendo estas as verdadeiras diretrizes a serem seguidas pelo intérprete 

quando da construção da norma de Direito Privado. Por esse motivo, a própria legislação 

civil faz menção, por diversas vezes, a conceitos mais abertos e flexíveis, que não só 

proporcionam maior liberdade na interpretação, como exigem que o intérprete tenha em 

consideração valores como ética, equidade, boa-fé e bons costumes no processo de 
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construção de sentido da norma de Direito Civil, privilegiando, em última instância, a 

operabilidade pretendida. 

O Direito Tributário, por sua vez, é calcado em um sistema marcado pela rígida 

e minudente repartição de competências tributárias impositivas
269

, que, por meio de 

conceitos determinados, delimitam o campo de atuação do legislador infraconstitucional. 

Assim, a transportação do abuso de direito, que tem como referência conceitos abertos 

como boa-fé, eticidade e bons costumes, deve ser vista com extrema cautela.  

Sobre esse aspecto, ao tratar da construção de sentido da norma de Direito 

Civil, há tempos MIGUEL REALE advertiu: 

É indispensável recorrer àquilo que costumo chamar, na minha 

concepção filosófico-jurídica, de modelos abertos e não de modelos 

cerrados. Posso usar – posso e devo – modelos cerrados, 

predeterminados, no campo do Direito Penal, onde deve haver o 

predomínio da tipicidade do delito e da tipicidade da norma; posso e devo 

usar os modelos cerrados em matéria de Direito Tributário, onde somente 

é exigível aquele tributo que esteja claramente definido. Mas essa 

tipicidade é incompatível com a vida civil, com o Direito Civil em sua 

amplitude, onde muitas vezes somos levados a preferir modelos abertos, 

que permitam à hermenêutica declarar-lhe o seu rigoroso significado.
270 

 

Da Constituição Federal emerge um verdadeiro subsistema constitucional 

tributário, que, assentado nas regras de competência tributária impositiva e nas limitações 

constitucionais ao poder de tributar, prestigia um modelo de previsibilidade mínima, que, 

inequivocamente, não se coaduna com a ideia de utilização de conceitos indeterminados 

para justificar a tributação de situação não descrita na hipótese tributária. A transportação 

de institutos do Direito Civil para o campo do Direito Tributário, em absoluto descompasso 

com as prescrições específicas deste subsistema, promove um indesejado desajuste 

sistêmico
271

. 

Ademais, a identificação do abuso de direito, no caso concreto, tem como 

consequência a ilicitude do ato, ilicitude esta que não encoberta, necessariamente, uma 
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materialidade lícita, prevista na lei tributária como fato jurídico sobre o qual deve incidir a 

norma tributária. Assim, por si só, o abuso de direito não autoriza a autoridade 

administrativa a requalificar o fato relatado pelo contribuinte, sob o argumento de que, em 

havendo abuso de direito, houve, por consequência, simulação ou dissimulação. Estas 

devem, ao fim e ao cabo, ser devidamente comprovadas. 

Igualmente devemos entender a questão do abuso das formas, que também 

costuma ser visto como limite normativo à elisão tributária. Segundo aqueles que 

defendem a positivação dessa expressão no sistema tributário nacional, o abuso das formas 

resta configurado quando o contribuinte realiza determinada operação adotando forma 

jurídica anormal ou atípica na estruturação de negócio jurídico que, se tivesse sido 

celebrado por meio de sua forma normal, teria tratamento fiscal mais oneroso. 

Acontece que, segundo estabelece a Constituição Federal, o contribuinte possui 

assegurada total liberdade com relação à forma jurídica a ser adotada na realização de seus 

negócios. Desta feita, não pode o Fisco tolher o direito do contribuinte de optar, dentre 

duas formas jurídicas, uma mais onerada e outra com menor carga fiscal, por aquela que 

melhor lhe convém sob o ponto de vista fiscal. LUCIANO AMARO exemplifica bem a 

questão: 

Não se pode, por exemplo, obrigar alguém a utilizar a forma da compra e 

venda para transferir um imóvel para uma empresa se o indivíduo tem o 

direito de utilizar outra forma (igualmente lícita), que é a conferência do 

imóvel na integralização de capital da sociedade (operação não estaria 

sujeita ao imposto incidente na operação de venda).
272

 

Ora, é justamente por meio da manipulação inteligente das formas jurídicas, 

lícitas dentre um leque de opções e alternativas que o sistema jurídico admite, que o 

contribuinte se organiza para realizar uma economia legítima de tributos. A elisão fiscal 

ocorre exatamente quando o contribuinte encontra lacunas ou “brechas” no ordenamento, 

que o possibilitem adotar uma forma jurídica legal, que porventura não tenha sido 

demasiadamente onerada sob o prisma fiscal.  

O ordenamento jurídico tributário não positivou qualquer impedimento à 

realização de negócios jurídicos mediante a manipulação lícita das formas jurídicas. Não 

deve haver prevalência da substância econômica, em detrimento da forma jurídica adotada, 
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se não provada a manipulação ilegal das formas, por meio da simulação ou da 

dissimulação. 

Como visto no subcapítulo 1.4, a consideração econômica traz importantes 

subsídios para o intérprete e para o aplicador da lei na busca do real conteúdo econômico 

da norma jurídica, facilitando a subsunção dos fatos concretos à norma interpretada. Não 

cabe, no entanto, interpretar o conteúdo econômico do fato jurídico, com o fim de alargar a 

hipótese de incidência da norma tributária prevista na lei. Noutras palavras, a consideração 

econômica é útil na realização de uma interpretação teleológica quando da construção da 

norma jurídica, mas totalmente insustentável para fundamentar o alargamento ou a 

fragmentação da hipótese de incidência prevista no antecedente da norma geral e abstrata. 

Ademais, é importante que seja dito, o planejamento tributário realizado com o 

único intuito de reduzir a carga fiscal não ofende a boa-fé na estruturação de determinada 

operação, tampouco viola princípios constitucionais ou aspectos éticos
273

. Não há nem 

regras, nem princípios, que fundamentem a desconsideração de negócio jurídico realizado 

com o único objetivo de redução da carga tributária
274

. 

Por conseguinte, o fato tributável não deve ser objeto de interpretação 

econômica, mas sim de interpretação jurídica
275

. Permitir o alargamento da hipótese de 

incidência, para alcançar fatos jurídicos diferentes, que revelem a mesma capacidade 

contributiva, é, na realidade, ir além dos limites legais da norma tributária, para tributar por 

analogia
276

, o que é expressamente vedado para fins de tributação. 
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As figuras do abuso de direito e do abuso das formas devem ser utilizadas 

como mero indício de simulação ou dissimulação, jamais como fundamentos isoladamente 

válidos para requalificação de fatos jurídico-tributários. Por terem sido mencionadas 

apenas na exposição de motivos, representam, no processo de enunciação da norma, 

institutos de grande valia para traduzir o contexto histórico
277

 da criação da Lei 

Complementar nº 104/2001, mas jamais como enunciados prescritos verdadeiramente 

positivados no ordenamento jurídico pátrio. 

Anota PAULO AYRES BARRETO que, no Direito Tributário, há um esforço 

evidente em reduzir vaguezas, eliminar incertezas, fugir do campo dos tipos abertos e dos 

conceitos indeterminados; portanto, as noções de abuso de direito e de abuso das formas 

jurídicas acabam provendo um desajuste sistêmico, especialmente porque a estruturação de 

um negócio jurídico que, com fundamento na legislação vigente, reduza ou elimine a carga 

tributária – ainda que, para tanto, o contribuinte recorra a formas inusuais – não revela, a 

princípio, qualquer intuito de prejudicar outrem por meio do exercício abusivo de um 

direito, mas sim o objetivo de beneficiar a si próprio ao exercer o direito de livre exercício 

da atividade econômica
278

.  

Cumpre avaliar, ainda, a adoção da teoria do propósito negocial como limite ao 

planejamento tributário, sua relação com a simulação anteriormente visitada, bem como 

em que medida ela é compatível com o ordenamento jurídico-positivo brasileiro. Pouco 

depois de introduzido no Direito Tributário o parágrafo único do artigo 116 do Código 

Tributário Nacional, foi editada a Medida Provisória nº 66, de 29 de agosto de 2002
279

, 

colocando como fundamento para a desconsideração de atos e negócios jurídicos, pelo 
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Fisco, a ausência de propósito negocial. Contudo, nessa parte, referida Medida Provisória 

não foi convertida em lei, ou seja, foi expressamente rejeitada pelo Congresso Nacional.  

Nada obstante, grandes debates doutrinários surgiram em torno da adoção da 

teoria do propósito negocial para legitimar desconsiderações de planejamentos tributários 

“abusivos” por parte do Fisco; com isso, a jurisprudência administrativa brasileira, com 

destaque para o CARF, passou a referendar tal instituto para a manutenção de autuações 

que desconsideravam atos e negócios jurídicos praticados pelos contribuintes com a única 

finalidade de obter uma economia fiscal. 

Suas bases teóricas, embora tenham sua origem vinculada ao Direito suíço, 

sofreu maior desenvolvimento no Direito norte-americano. O emblemático julgamento do 

caso Gregory vs. Helvering pela Suprema Corte estadunidense no ano de 1934 marca o 

aperfeiçoamento jurídico da necessidade de realizar o business purpose test na análise de 

estruturações societárias que tenham por escopo, exclusivamente, evitar, reduzir ou 

retardar o pagamento de tributos
280

. O precedente abriu espaço para uma larga aplicação 

das doutrinas da substância sobre a forma e do propósito negocial
281

. 

Segundo essa teoria, a conduta do contribuinte na realização do planejamento 

tributário não pode prevalecer caso falte um objetivo negocial para a sua adoção. Assim, se 

o particular opta por um determinado procedimento que, além de lhe trazer vantagem ou 

economia fiscal, traz algum outro benefício para suas atividades ou negócios, então ele terá 

exercido seu direito à livre auto-organização de maneira lícita. Por outro lado, se o único 

objetivo foi o de reduzir a carga tributária, a autoridade fiscal está autorizada a requalificar 

o ato ou negócio jurídico praticado pelo contribuinte, pois, nestas condições, houve, na 

verdade, evasão de tributos
282

. 

Na doutrina nacional, respeitáveis vozes defendem a adoção da teoria do 

propósito nacional. Um desses autores é HERMES MARCELO HUCK, para quem: 

                                                           
280

 Sobre a origem da teoria do propósito negocial e o seu desvirtuamento na aplicação no ordenamento 

jurídico brasileiro, Ramon Tomazela Santos escreveu artigo bastante interessante na última edição da saudosa 

Revista Dialética de Direito Tributário (cf. SANTOS, Ramon Tomazela. O desvirtuamento da teoria do 

propósito negocial: a origem no caso Gregory vs. Helvering até sua aplicação no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 243. São Paulo: Dialética, dez./2015, pp. 127-145). 
281

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Algumas reflexões sobre o “propósito negocial” no direito tributário 

brasileiro. In CARVALHO, Cristiano (coord.). Direito tributário atual. Rio de Janeiro: Elsevier: 2015, p. 

200. 
282

 Cf. GUTIERREZ, Miguel Delgado. O planejamento tributário e o business purpose. Revista Dialética de 

Direito Tributário, n. 231. São Paulo: Dialética, dez./2014, p. 75. 



 91 

Reconhecido ao particular o direito de optar pela forma jurídica 

tributariamente menos onerosa, não se pode mais concluir pelo direito de 

recorrer a formas manifestamente inadequadas ou anormais, em relação 

ao negócio que se pretenda fazer, sobretudo quando essa opção decorre 

do deliberado objetivo de não pagar o imposto incidente sobre o resultado 

inicialmente desejado, e se tal anormalidade não tem outra justificativa 

lógica ou negocial senão a de fugir ao pagamento do tributo.
283

 

Adotando linha de pensamento semelhante, MARCO AURÉLIO GRECO sustenta 

que os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real e predominante, a não ser a 

de conduzir a uma redução do ônus tributário, terão sido realizados em desacordo com o 

perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem um caráter abusivo
284

. Na sua construção 

teórica, o autor faz questão de frisar que não está adotando a teoria do business purpose 

desenvolvida pela jurisprudência norte-americana, mas apenas afirmando que o ato ou 

negócio jurídico será ineficaz perante a Administração Tributária quando praticado com o 

propósito predominante de reduzir a carga fiscal, o que não acontecerá se o contribuinte 

apontar qualquer outro motivo extratributário, como uma razão familiar, política, de 

mudança do regime jurídico das importações, por exemplo, dentre outros
285

. 

Ocorre, no entanto, que, apesar de MARCO AURÉLIO GRECO esclarecer a 

diferença de seu pensamento em relação à teoria do propósito negocial, a qual exige um 

objetivo relacionado à atividade econômica desenvolvida para que o planejamento 

tributário não seja considerado ilícito
286

, acabou optando por colocar o motivo 

extratributário dentro da causa do negócio jurídico, para então defender que os atos ou 

negócios jurídicos sem motivação extratributária revelam um vício de causa que os torna 

ineficazes ou inoponíveis perante o Fisco. Esse entendimento do autor fica claro na 

seguinte passagem: 

Na medida em que a causa, vista dessa perspectiva, é que deve servir de 

critério para aferir a ocorrência de simulação, isto é a cabal demonstração 

que o próprio conceito de simulação precisa ser revistado, pois não pode 

                                                           
283

 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário. 

São Paulo: Saraiva, 1997, p. 34. 
284

 Cf. GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 203. 
285

 Ibidem, p. 226. 
286

 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. A falta de propósito negocial como fundamento para exigência de 

tributo. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 143. São Paulo: Dialética, p. 50. 



 92 

mais ser visto como vício da vontade, mas como vício do motivo ou da 

causa do negócio.
287

 

A construção teórica desenvolvida pelo autor, entretanto, respeitosamente, não 

nos parece a mais adequada. Como estudado no subcapítulo 2.1, a doutrina civilista sempre 

deixou clara a distinção entre o motivo e a causa dos negócios jurídicos. O motivo faz 

parte da psique daquele que realiza o negócio jurídico e, portanto, é essencialmente 

subjetivo, variável e interno.  

Não há dúvidas de que os motivos individuais dão origem à vontade 

exteriorizada pelas partes quando da celebração de negócios jurídicos. Não se confundem, 

contudo, com a sua causa. No cotidiano da prática negocial, os motivos individuais, a 

despeito de estarem interligados psicologicamente à vontade de dispor e de estabelecer o 

consenso, e, neste aspecto, impulsionarem as partes para a realização de negócios, 

isoladamente, não são elementos constitutivos da causa do negócio jurídico. 

Recorda-se, com EMILIO BETTI, que os motivos não possuem relevância na 

interpretação do negócio jurídico, pois, o que interessa, é a intenção das partes 

exteriorizada na forma conferida ao negócio jurídico
288

. Isso porque a causa do negócio 

jurídico, como vimos, equivale à função econômico-social que o sistema jurídico 

objetivamente atribui a determinado negócio jurídico.  

Assim, o motivo econômico para escolha de determinada forma jurídica não é 

decisivo para caracterizar a simulação. Por isso, a estruturação de determinados atos e 

negócios jurídicos com o fim (motivo) único e exclusivo de economizar tributos não se 

confunde, de maneira alguma, com a simulação. A vontade das partes de se submeter às 

consequências típicas do negócio jurídico pactuado (causa) distingue-se completamente 

dos motivos intrassubjetivos que levam as partes a negociar.  

Nessa perspectiva, se a falta de propósito negocial está situada no campo do 

motivo do negócio jurídico, o qual não assume influência sobre a natureza jurídica, a 

validade ou os efeitos típicos atribuídos pelo Direito Privado, deve ser desmitificada a ideia 

de que a prática de atos e negócios jurídicos com a única intenção de economizar tributos 

caracteriza a simulação. A falta de propósito negocial que importa para configurar a 

simulação é só aquela que revela, à luz do direito posto, a ausência ou desvirtuamento de 

causa do negócio jurídico, a qual, consoante as premissas aqui desenvolvidas, não se 
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encontra no plano psíquico dos motivos intrassubjetivos das partes de quererem reduzir a 

carga da tributária por meio da estruturação negocial. 

Daí a concordarmos irrestritamente com a conclusão a que chegou PAULO 

AYRES BARRETO ao analisar o tema, no sentido de que a única acepção possível do termo 

propósito negocial é aquela indicativa de que a conduta a ser deslegitimada pelo Fisco é a 

que diz com a simulação e a dissimulação, verdadeiros limites normativos para afastar 

comportamentos tidos como ilícitos
289

. Caso se queira adotar a teoria do propósito 

negocial, isoladamente, para afastar condutas legítimas do contribuinte, ainda que 

perpetradas com o único motivo de diminuir o impacto tributário sobre a sua atividade 

econômica, estar-se-á, como tem ocorrido nos julgamentos no âmbito do CARF
290

, 

adotando critério alienígena que, sobre não encontrar qualquer supedâneo legal, afronta os 

mais comezinhos princípios constitucionais tributários
291

. 
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3. SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

3.1. Repartição de competências tributárias impositivas na Constituição 

Federal de 1988 

As Constituições costumam ser classificadas, quanto ao seu conteúdo, de 

acordo com o grau de minúcia empregado no Texto Constitucional e com a abrangência 

das matérias nele disciplinadas. Dividem-se, nesse aspecto, em Constituições sintéticas e 

analíticas. Diz-se que uma Constituição é sintética quando arquitetada por meio de um 

texto sucinto, que se limita a traçar diretrizes gerais de organização e funcionamento do 

Estado e de sua relação com os cidadãos. Há, neste caso, o uso de uma linguagem mais 

aberta, de caráter marcadamente principiológico, cabendo ao legislador infraconstitucional 

dar efetividade a esses princípios, lapidando mais precisamente os contornos do direito 

positivo
292

. 

A Constituição analítica, ao revés, delimita minuciosamente, já no plano 

constitucional, os princípios e regras que adota, reduzindo o espectro de atuação dos 

Poderes constituídos
293

. Diante desse quadro, questão que se coloca é: a Constituição 

Federal de 1988, ao tratar de temas afetos ao Direito Tributário, dentre os quais se inclui a 

demarcação das competências tributárias impositivas, assim o fez de forma sintética ou 

analítica? 

GERALDO ATALIBA, depois de analisar profundamente a evolução histórica do 

Sistema Constitucional Tributário brasileiro, notou que a inauguração da rigidez do sistema 

tributário talhado na Carta Constitucional, que passou a ser característica própria da 

Constituição Federal brasileira, se deu a partir do advento da Constituição social-

democrática de 1934
294

. Essa rigidez se manteve nos sucessivos diplomas constitucionais, 

permanecendo, até a Constituição atual, um amplo delineamento da matéria tributária 

regrada, o que acaba circunscrevendo o âmbito de atuação do legislador infraconstitucional 

a diversas amarras. 
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Ao invés de trilhar o caminho das Constituições sintéticas, construídas por 

meio de referências a dicções principiológicas, de caráter mais amplo e geral, o legislador 

constituinte de 1988 preferiu demarcar, detalhadamente, os princípios e regras que 

orientam a percussão tributária, delimitando o conteúdo e o alcance do próprio poder 

tributário
295

. 

Precisas, portanto, as lições de RUY BARBOSA NOGUEIRA, que dá a noção exata 

de como deve ser compreendido o Direito Constitucional Tributário: 

(...) o Direito Constitucional Tributário é o conjunto de normas e 

princípios que delimitam o conteúdo e alcance do próprio poder 

tributário, outorgando faculdades e distribuindo competências às pessoas 

jurídicas de direito público, para estas poderem criar, alterar ou exigir 

tributos, exercer funções de administração direta ou indireta e de 

jurisdição, tudo com base nas normas e princípios de garantia e 

limitações de ordem constitucional.
296

 

É interessante notar que a extensa demarcação da matéria tributária no plano 

constitucional é característica que singulariza o sistema brasileiro quando em comparação 

com outros países. Segundo GERALDO ATALIBA, “só o sistema brasileiro oferece um 

quadro sistemático de disciplina da matéria tributária, dotado de rigidez em tão alto 

grau”
297

. Para HELENO TAVEIRA TORRES, diferentemente de outros países, em que o 

conceito de sistema tributário é construído apenas cientificamente, no Brasil, há uma 

sistematização da matéria tributária que se encontra expressamente demarcada no bojo da 

própria Constituição Federal
298

. 

Adverte veementemente GERALDO ATALIBA que essa peculiaridade que marca 

o sistema tributário nacional exige extrema cautela na invocação da doutrina estrangeira 

para fundamentar determinado posicionamento. Isso porque os efeitos decorrentes de um 
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sistema fixado mais fortemente no campo infralegal, sem uma ampla gama de contenções e 

balizas constitucionais, são radicalmente distintos daqueles que defluem de um sistema 

plasmado essencialmente na Lei Maior
299

. 

O tratamento amplo e minucioso da matéria tributária na Constituição Federal 

brasileira caracteriza um verdadeiro Subsistema Constitucional Tributário
300

. Há, 

inequivocamente, uma preeminência constitucional do Sistema Tributário nacional. Dessa 

constatação decorrem inúmeros efeitos, sendo o mais significativo deles o compromisso de 

conferir efetiva eficácia ao princípio da segurança jurídica em matéria tributária
301

.  

O sistema tributário brasileiro não foi edificado a partir de uma matriz 

majoritariamente principiológica. O nível de detalhamento da repartição das competências 

tributárias impositivas, o desenho das materialidades da percussão tributária, as regras 

objetivas que conformam o tributo, as imunidades tributárias, os princípios que informam a 

tributação e os diversos direitos e garantias individuais revelam, de maneira cristalina, a 

preocupação do constituinte em restringir o espectro de atuação do legislador 

infraconstitucional, bem como assegurar a segurança jurídica tanto para os contribuintes, 

quanto para os entes tributantes. Trata-se do principal motivo de o legislador ordinário 

estar adstrito a todas essas balizas e contenções quando do exercício do poder de tributar. 

Cabe a ele observar, portanto, a demarcação constitucional de sua competência para criar 

tributos in abstracto. 

A expressão competência tributária não remete a apenas um sentido, podendo 

lhe ser atribuídas diferentes acepções. O Direito, como sabemos, manifesta-se em 

linguagem, e, por isso, o intérprete pode construir diferentes significados para um mesmo 

signo. Especificamente no que se refere à expressão competência tributária, uma primeira 

acepção que merece relevo é a de que ela representa a possibilidade de as pessoas políticas 

de direito público interno legislarem, dentro de suas prerrogativas legiferantes, sobre a 

produção de normas jurídicas relacionadas a tributos
302

. Nessa perspectiva, cumpre 

observar que as normas que versam sobre a competência dos entes tributantes de criar 

tributos encontram-se todas previstas na Constituição Federal. 
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Numa segunda acepção, competência tributária pode significar competência 

infralegislativa, abrangendo, aqui, as competências administrativa, jurisdicional e 

privada
303

. Nesse contexto, como bem observou RONALD WATTS, fica assegurado ao ente 

que detém a competência legislativa a possibilidade de executar a sua própria legislação, 

pois possuirá também competência executiva
304

. 

Nota-se que há um sentido mais amplo do signo competência tributária, que 

engloba as competências infralegais, e outro mais estrito, que se restringe à competência 

legislativa para criar tributos. Interessa-nos, no presente trabalho, avaliar o modelo 

constitucional de distribuição de competências tributárias normativas que autorizam os 

entes federados a instituir tributos; dessa forma, será fixada atenção especial na 

competência legislativa. 

Para criar tributos, como dito anteriormente, inúmeros parâmetros e restrições 

devem ser observados pelo legislador ordinário. A atuação do legislador 

infraconstitucional percorre, necessariamente, um longo trajeto, que se inicia com a 

delimitação da competência constitucional, reduzindo-se a cada etapa de conformação 

normativa da feição final do tributo, até chegar à norma geral e abstrata de criação de 

determinada espécie tributária. 

O âmbito de atuação do legislador é limitado, portanto, a todas as contenções e 

balizas previstas na Carta Magna. Como precisamente salientou JOSÉ SOUTO MAIOR 

Borges, a competência tributária é a soma da autorização e limitação para o exercício de 

funções tributárias, sendo a segurança jurídica um produto da consorciação entre ambas
305

. 

Nesse sentido, foi feliz PAULO AYRES BARRETO ao registrar que a instituição de tributos 

deve ser compreendida a partir da figura dos círculos concêntricos, com diâmetros 

sucessivamente menores, que delimitariam a possibilidade de percussão tributária
306

.  

Na doutrina, não há grandes divergências quanto à importância da rígida 

discriminação de competências tributárias impositivas para evitar a bitributação. LUÍS 

EDUARDO SCHOUERI sustenta que, no sistema constitucional brasileiro, a rígida distribuição 
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de competências tributárias possui a função de “impedir o excesso sobre uma mesma 

manifestação de riqueza”
307

. Demonstra, igualmente, todo o cuidado do constituinte em 

impedir que dois entes tributantes se sirvam da mesma “fonte”. GERALDO ATALIBA, no 

mesmo sentido, fala em função de “obviar a bitributação jurídica”, mas acrescenta também 

a finalidade de “assegurar efetivamente a autonomia financeira das pessoas políticas e 

evitar os conflitos de competência”
308

. 

Quanto às duas outras finalidades citadas por ATALIBA, SCHOUERI apresenta 

certa resistência, já que, no seu entendimento, a repartição de competências tributárias não 

se configura como um requisito do sistema federal, pois este pressupõe apenas a autonomia 

financeira das pessoas jurídicas de direito público interno. Essa autonomia financeira, por 

sua vez, implica a discriminação de rendas, o que, na concepção do autor, não se confunde 

com discriminação de competências
309

. 

É preciso definir, portanto, se essa rigidez da repartição de competências para a 

instituição de cada tributo diz respeito apenas às fontes de que devem valer os entes 

tributantes para garantir a sua autonomia financeira, ou se também predetermina o 

conteúdo material para o exercício da competência, como defende HUMBERTO ÁVILA
310

. 

Noutras palavras, deve se investigar se, com relação às materialidades fixadas 

na Constituição Federal de 1988 para moldar a competência tributária, foi feita referência a 

tipos ou conceitos. 

 

3.1.1. Discriminação das competências tributárias por tipos ou conceitos 

constitucionais? 

Diante das considerações levantadas no tópico antecedente, é importante 

definir se, na linguagem empregada pelo legislador constituinte na repartição de 

competências tributárias impositivas, os signos que foram utilizados fazem menção a tipos 

ou conceitos, sobretudo porque, a depender da premissa adotada, diferentes serão as 

conclusões acerca dos limites ao exercício da competência tributária pelos entes 

federativos. 
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No Direito Tributário, ensina MISABEL DERZI, seria inadequado predicar a 

predominância de uma ou outra forma de aproximação das referências sígnicas, pois 

conceito e tipo, ainda que em permanente tensão, convivem sem serem excludentes
311

. A 

linguagem jurídica, no entanto, é necessariamente redutora das complexidades sociais
312

, e, 

nesse processo de abstração, são positivados pelo legislador, para captar a realidade, 

conceitos ou tipos
313

. Sendo assim, para que seja tomada uma posição quanto à adoção de 

tipos ou conceitos pelo legislador constituinte na demarcação das competências tributárias, 

é preciso, antes, distingui-los. 

Os conceitos, como ensina KARL LARENZ, são abstrações formadas por notas 

distintivas, gerais e isoladas, que permitem a subsunção de todos os objetos da experiência 

que apresentem todas as notas recolhidas na definição do conceito
314

. Depreende-se das 

lições de KARL LARENZ que os conceitos selecionam, seccionam e reduzem o espectro de 

atuação, permitindo identificar o que por ele está alcançado e aquilo que a ele não se 

subsume
315

.  

Nessa aproximação conceitual dos signos constitucionais, o espaço de atuação 

do legislador infraconstitucional fica circunscrito à tarefa de dar contornos mais nítidos aos 

conceitos que defluem da exegese do Texto Constitucional. Assim, se, em razão da rígida e 

minudente discriminação de competências tributárias, as materialidades dos tributos foram 

fixadas mediante a utilização de conceitos constitucionais, a função do legislador 

complementar de definir os tributos, tal como prevista no artigo 146, III, “a”, da 

Constituição Federal de 1988
316

, deve ser compreendida como a de traçar os lindes do 

tributo, sem desbordar dos estritos limites dos conceitos constitucionais. 

Acertada, portanto, a redação da Carta Magna ao utilizar o verbo definir. 

Primeiro, porque o conceito é, de fato, definido em um número limitado de 
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características
317

, que o demarcam com contornos precisos. No tipo, ao revés, não cabe 

falar em definição, mas em descrição de elementos que, a partir de um determinado ponto 

de vista, são típicos
318

. Segundo, porque, como precisamente notou EROS GRAU
319

, os 

termos que expressam o conceito são indeterminados e, portanto, caminhou bem o 

legislador constituinte ao atribuir à lei complementar a função de definir os conceitos 

constitucionais. 

Por ser essencial para fundamentar o posicionamento aqui adotado, importa 

consignar, neste ponto, a advertência feita por EROS GRAU no sentido de que não há 

conceitos indeterminados, mas sim “termos indeterminados de conceitos”. Sobre tal 

aspecto, se posicionou o autor: 

não existem conceitos indeterminados. Se é indeterminado o conceito, 

não é conceito. O mínimo que se exige de uma suma de idéias, abstrata, 

para que seja um conceito é que seja determinada. Insisto: todo conceito é 

uma suma de idéias que, para ser conceito, tem de ser, no mínimo, 

determinada; o mínimo que se exige de um conceito é que seja 

determinado. Se o conceito não for, em si, uma suma determinada de 

idéias, não chega a ser conceito.
320

  

Diferentemente dos conceitos, os tipos se ordenam por meio de notas 

renunciáveis, que se articulam e fazem referência ao objeto por meio de uma estrutura 

aberta à realidade, flexível e gradual, cujo sentido decorre dessa totalidade
321

. Noutras 

palavras, os tipos ordenam os dados concretos existentes na realidade segundo critérios de 

semelhança, obtidos por indução, e que representam a média ou a normalidade de uma 

determinada situação real
322

. Apresentam os tipos, desta feita, características essenciais que 

tipicamente costumam ocorrer
323

. 
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De acordo com MISABEL DERZI, nos tipos, “os objetos não se subsumem, mas 

se ordenam, segundo método comparativo que gradua as formas mistas ou transitivas”
324

. 

Trata-se de constatação relevante feita pela autora, porque, na subsunção, é possível 

encontrar uma identidade exata do objeto com o conceito, ao passo que, na ordenação das 

características tipológicas, fala-se em “inclusão” e “exclusão”, conforme o objeto se 

enquadre, ou não, no tipo, havendo, por isso, semelhança do objeto com o modelo 

“típico”
325

, e não identidade. 

Entre os defensores do pensamento tipológico, há doutrinadores que 

propugnam pela existência de tipos, inclusive, na norma de incidência tributária
326

. LUÍS 

EDUARDO SCHOUERI sustenta, no entanto, que a figura do tipo não é compatível com a 

instituição de tributos. Para o autor, a matéria tributária exige um raciocínio por exclusão, 

e, como o tipo não admite subsunção, mas ordenação do objeto de acordo com 

características típicas, admitir a presença de tipos na norma de incidência representa abrir a 

possibilidade de uma mesma atividade ser tributada de maneiras distintas.  

Acrescenta, ademais, que aplicar o raciocínio tipológico na identificação das 

materialidades definidas nas hipóteses de incidência da norma tributária é deixar de lado a 

legalidade arduamente conquistada pelos contribuintes, para fazer prevalecer uma 

tributação conforme a decisão do Poder tributante
327

. No entendimento de LUÍS EDUARDO 

SCHOUERI, o legislador constituinte fez o uso de tipos na estruturação das regras de 

competência tributária. Por ser inerente aos tipos a flexibilidade e a fluidez
328

, foi delegado 

ao legislador complementar o encargo de conceituá-los, visando a evitar conflitos de 

competência
329

. Em suas palavras: 
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As expressões empregadas pelo constituinte são meros nomes dados 

historicamente a impostos já existentes. Por isso, afirmamos que o 

constituinte não conceituou os impostos pertencentes a cada esfera 

tributante; apenas nominou-os contemplando um todo. Valendo-nos das 

lições da teoria geral do direito, concluímos que o constituinte apenas 

contemplou a realidade a partir de tipos.
330

 

Importante lembrar que o autor entende que a discriminação de competências 

insculpida na Constituição Federal de 1988 não foi fruto de uma análise lógico-racional da 

realidade econômica, vez que o trabalho do constituinte representou, fundamentalmente, 

uma mera repartição de impostos, a partir de dados históricos e políticos
331

. 

Ocorre que, conforme salientou RUY BARBOSA NOGUEIRA, o sistema tributário 

brasileiro deixou de ser fruto de simples evolução histórica com o advento da Emenda 

Constitucional nº 18, de 1965, pois, naquela oportunidade, o constituinte procurou, 

intencionalmente, racionalizar a tributação no cenário nacional
332

. Isso fica claro com a 

seguinte passagem do primeiro relatório da Comissão de Reforma do Ministério da 

Fazenda: 

a Comissão procurou subordinar seus trabalhos a duas premissas que 

adotou como fundamentais. A primeira delas é a consolidação dos 

impostos de idênticas naturezas em figuras unitárias, definidas por via de 

referência às suas bases econômicas, antes que a uma das modalidades 

jurídicas que pudessem revestir.
333

 

O trecho acima destacado reforça, portanto, a ideia de que houve todo um 

esforço do legislador constituinte para discriminar as competências tributárias impositivas 

por meio de conceitos determinados. Dessa forma, em que pese o respeitado 

posicionamento de LUÍS EDUARDO SCHOUERI, nos alinhamos ao pensamento de MISABEL 

DERZI, para quem o tipo, por ordenar o conhecimento em estruturas flexíveis, de 

características renunciáveis, que admite transições fluidas e contínuas e as formas mistas, 
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não se coaduna com a rigidez constitucional de demarcação da competência tributária
334

. 

Assim conclui a autora: 

Essa rigidez tem como pedra básica a competência privativa, mola mestra 

do sistema, o qual repele a bitributação e evita a promiscuidade entre 

tributos distintos. Conceitos como bitributação, invasão de competências, 

bis in idem, identificação entre espécies tributárias necessárias ao 

funcionamento harmônico e aplicação das normas constitucionais não 

aperfeiçoam por meio das relações comparativas dos ‘mais ou menos’ ... 

ou ‘tanto mais... quanto menos’ inerentes ao pensamento tipológico. 

Muito mais ajustam-se às excludentes ‘ou ... ou’ e às características 

irrenunciáveis e rígidas dos conceitos determinados.
335

 

RAQUEL CAVALCANTI RAMOS MACHADO afasta as considerações tecidas por 

MISABEL DERZI com o argumento de que é permitido aos entes tributantes, dentro da 

margem de flexibilidade e graduabilidade própria do tipo, gerar, ainda que seja indesejada, 

a bitributação, cabendo à lei complementar, nos termos do artigo 146, I e III, “a”, da 

CF/88, traçar as fronteiras do tipo, de maneira a evitar eventual sobreposição que poderia 

se verificar. Caso contrário, seria desnecessária a existência do referido comando 

constitucional
336

. 

Acontece que, como defendemos anteriormente, foi atribuído ao legislador 

complementar o encargo de definir os conceitos porque os termos que os expressam são 

indeterminados. Assim, admitir os conceitos constitucionais não implica tornar 

desnecessária a existência de lei complementar, já que permanece a sua tarefa de definir e 

delimitar mais nitidamente os contornos dos conceitos. 

Isso porque, no nosso sentir, deixar a cargo do legislador infraconstitucional o 

trabalho de conceituar as referências sígnicas do Texto Constitucional acaba por esvaziar, 

por inteiro, o esforço do constituinte de 1998 em racionalizar a repartição das 

competências impositivas mediante referência a conceitos determinados. Se assim não 

fosse, como precisamente indaga PAULO AYRES BARRETO: “teria ele elaborado uma 
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discriminação de competências para nada discriminar? Teria prescrito algo para nada 

prescrever? Teria atuado para não produzir resultados?”
337

. 

Parece-nos, portanto, que, no que tange à delimitação de competências 

tributárias, o legislador constituinte trilhou o caminho dos conceitos determinados, em 

absoluta consonância com o escopo de circunscrever os parâmetros da atuação legiferante 

e de evitar conflitos de competências. A rígida demarcação de competências impositivas na 

Lei Maior é pedra angular do sistema tributário. Por conseguinte, como fez questão de 

frisar GERALDO ATALIBA, o exercício do poder de tributar dos entes tributantes é 

inflexivelmente ordenado, limitado e restrito às materialidades talhadas na Constituição 

Federal
338

. 

É por isso que os signos positivados no altiplano constitucional, a despeito de 

não se revestirem de uma univocidade de sentido, traduzem verdadeiro limite a ser 

observado pelos entes tributantes na instituição dos tributos que são de sua competência. 

Nesse contexto, torna-se pertinente a seguinte indagação: como interpretar os conceitos 

constitucionais, sem engessar ou tornar obsoleta a Carta Magna, e garantir, ao mesmo 

tempo, a segurança jurídica? 

 

3.1.2. Construção de sentido dos conceitos constitucionais, mutação e 

segurança jurídica 

É certo que inexiste uma única proposta interpretativa sobre o conteúdo de um 

determinado signo constitucional, pois, como já salientara UMBERTO ECO, o texto “é um 

universo aberto em que o intérprete pode descobrir infinitas interconexões”
339

. No caso dos 

conceitos constitucionais, uma primeira aproximação possível é aquela realizada da 

perspectiva lexical. Nessas circunstâncias, o intérprete buscaria nos dicionários a 

construção de sentido do signo interpretado. 

Essa forma de analisar o objeto pode até se apresentar para o intérprete como 

ferramenta interessante para o conhecimento do sentido usual do signo investigado. Isso, 
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no entanto, não é suficiente para que seja depurada a significação do conceito em seu 

sentido técnico-jurídico.  

Assim, as referências sígnicas que demarcam os lindes para o exercício da 

competência tributária devem ser consideradas, como ensina PAULO AYRES BARRETO, de 

acordo com sua acepção de base, prevalecendo, portanto, o seu sentido técnico-jurídico 

preexistente
340

. Como deixam consignado KARL LARENZ
341

 e RICCARDO GUASTINI
342

, os 

termos que possuem significado específico na linguagem jurídica são utilizados, no 

discurso jurídico, com as significações que lhe são próprias, obtidas a partir da base 

normativa do seu respectivo regime jurídico. 

Dessa maneira, cabe ao intérprete, no processo de exegese de qualquer nova 

ordem constitucional, empreender todos os esforços necessários para construir os 

conteúdos semânticos dos conceitos referenciados de acordo com o uso adotado pela 

própria comunidade jurídica, avaliando se eles foram incorporados com suas respectivas 

acepções preexistentes ou transformados pela nova ordem constitucional instituída
343

.  

Nesse sentido, ensina ANDREI PITTEN VELLOSO que vale a presunção, não 

absoluta, de incorporação prima facie dos conceitos jurídicos preexistentes à época da 

instituição da novel Constituição. Exatamente por não ser uma presunção absoluta, essa 

incorporação prima facie não obsta a rejeição tácita dos conceitos do Direito Privado, para 

que sejam formados conceitos autônomos
344

. 

Porém, para os conceitos autônomos afastarem a regra que impõe ao intérprete 

trabalhar inicialmente com a ideia de que a Constituição incorporou, prima facie, as 

convenções linguísticas preexistentes, é necessário que o intérprete não só confirme 

sistematicamente a existência dessa nova acepção tomada pelo legislador constituinte, 

como também apresente robustas razões em sentido contrário à incorporação dos conceitos 

com sua acepção de base, pois apenas assim podem ser consagrados os conceitos 

autônomos
345

. 
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É plenamente válido compreender que houve a incorporação prima facie das 

significações vigentes anteriormente à nova ordem constitucional, porque, como registrou 

HUMBERTO ÁVILA:  

as regras constitucionais atributivas de competência incorporam conceitos 

previstos no direito infraconstitucional pré-constitucional. O conceito 

infraconstitucional pré-constitucional alçado ao nível constitucional não 

pode ser modificado pelo legislador infraconstitucional pós-

constitucional. Como esta proibição decorre do próprio sistema 

constitucional, a previsão constante do artigo 110 do Código Tributário 

Nacional, segundo a qual o legislador infraconstitucional não pode alterar 

conceitos de direito privado utilizados pela Constituição para definir 

competências tributárias, tem caráter meramente expletivo: a proibição de 

alteração de conceitos constitucionais, postos ou pressupostos, decorre da 

supremacia constitucional, servindo o dispositivo do Código como 

explicitação daquilo que decorre implicitamente da superioridade 

hierárquica da CF/88.
346

 

Sob este prisma, dado que os conceitos constitucionais circunscrevem o campo 

do legislador infraconstitucional para dar feição final ao tributo, cumpre ao intérprete 

investigar, em face de cada signo constitucional, se houve a sua recepção com base na sua 

acepção técnico-jurídica preexistente ou se, consoante as lições de ANDREI PITTEN 

VELLOSO, houve a positivação de conceito autônomo. Tudo isso porque, se o constituinte 

se vale de um conceito intransponível, este não pode ser distorcido pelo legislador 

ordinário, pois, neste caso, estaria sendo desconfigurada a própria competência tributária. 

É importante que fique claro, ainda, que os conceitos constitucionais não estão 

fadados à eternização de seus conteúdos, tampouco a tornar a Constituição Federal 

obsoleta e ultrapassada, de forma a restringir a sua força normativa. Como preconiza LUÍS 

EDUARDO SCHOUERI, os conceitos podem, por meio de uma interpretação dinâmica, 

evoluir
347

. 
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Tirante o núcleo material intocável da Carta Constitucional brasileira, previsto 

no seu artigo 60, que positiva princípios fundamentais
348

 e, portanto, tem a pretensão de 

eternidade
349

, as demais prescrições podem ser alteradas, bastando, para tanto, que sejam 

observados os limites constitucionais que orientam tal alteração. Lembra LUÍS ROBERTO 

BARROSO que as Constituições possuem vocação de permanência, mas nem por isso são 

eternas ou têm a pretensão de ser imutáveis
350

. 

O sistema constitucional tributário, apesar de rígido e pouco flexível, possui 

algumas margens de flexibilidade, até mesmo para se tornar adaptável e atualizável às 

necessidades sociais. Isso quer dizer que, a despeito de existir um núcleo mínimo de 

significação conceitual imutável, é possível que seja feita uma interpretação dinâmica do 

signo constitucional, permitindo, assim, a evolução do conceito por meio da mutação 

constitucional. 

Frisa-se, neste ponto, que conceber a possibilidade de mutação constitucional 

não implica reconhecer que a Constituição Federal de 1988 utilizou-se de tipos para 

discriminar as competências tributárias (dada a flexibilidade e mutabilidade dessas 

categorias). Haveria, em verdade, uma alteração no tocante aos planos semânticos e 

pragmáticos do signo, sem que se refute aquele núcleo mínimo de significação que o 

conceito possui. 

A mutação constitucional é procedimento informal de alteração da 

Constituição Federal na interpretação dos signos constitucionais. Não se alteram os 

vocábulos por meio de Emenda Constitucional (procedimento formal), mas por nova 

interpretação dos enunciados linguísticos, que ocorre sem qualquer alteração do texto
351

, 

ou que, nas palavras de G. JELLINEK, deixa o texto indene
352

.  
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Nas lições de ANNA CANDIDA DA CUNHA FERRAZ, as mutações constitucionais 

surgem porque: 

(...) as constituições escritas e rígidas, ainda que estabeleçam processos 

destinados a permitir sua modificação para acompanhar a evolução dos 

tempos, não conseguem impedir que, junto a elas ou entre elas, se 

desenvolva um direito constitucional não escrito, criado a partir dos 

chamados processos informais de mudança da constituição, 

genericamente rotulados de mutações constitucionais.
353

 

JELLINEK, que, ao que consta, é o primeiro grande teórico do tema
354

, percebe a 

necessidade de mutações constitucionais por meio da constatação de que as leis positivam 

um “dever-ser” que, no seu entendimento, nunca alcança plenamente o “ser”, já que a vida 

real sempre produz direitos que não correspondem à imagem legal traçada pelo 

legislador
355

.  

Acerta EROS GRAU, então, ao afirmar que a mutação constitucional é fruto de 

uma incongruência existente entre as normas constitucionais e a realidade que tais normas 

buscam regrar, entre a Constituição formal e a Constituição material
356

. Para o autor, a 

mutação não traduz uma degenerescência, mas sim uma “manifestação de sanidade do 

ordenamento”
357

. 

Como se nota, as mutações são decorrências lógicas da Constituição, na 

medida em que se desenvolvem de maneira a conferir-lhe efetiva força normativa
358

. A 

Constituição deve ser vista como um organismo vivo, que acompanha as alterações das 

                                                           
353

 FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Mutação, reforma e revisão das normas constitucionais. Cadernos de 

Direito Constitucional e Ciência Política / Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, n. 5. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, out./dez. de 1993, p. 16. 
354

 GRAU, Eros Roberto. Atualização da Constituição e mutação constitucional (art. 52, X da Constituição). 

Revista Acadêmica da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região – EMAG, n. 1. São Paulo: 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ago./2009, p. 68. 
355

 Cf. JELLINEK, G. Reforma y Mutación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1991, p. 6. 
356

 Cf. GRAU, Eros Roberto. Atualização da Constituição e mutação constitucional (art. 52, X da 

Constituição). Revista Acadêmica da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região – EMAG, n. 1. 

São Paulo: Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ago./2009, p. 68. 
357

 Ibidem, p. 69. 
358

 Cf. FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Mutação, reforma e revisão das normas constitucionais. Cadernos 

de Direito Constitucional e Ciência Política / Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, n. 5.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, out./dez. de 1993, p. 18. 



 109 

circunstâncias sociais, políticas e econômicas, tanto por meio da modificação formal de seu 

texto, quanto da atribuição de novos sentidos aos seus dispositivos
359

.  

Nesse contexto, a rigidez da Constituição convive com elementos estáticos e 

dinâmicos, uma vez que estabilidade não significa inalterabilidade. O elemento estático 

consigna exigência indispensável à segurança jurídica, obstando a instabilidade 

institucional e salvaguardando direitos e garantias fundamentais. O elemento dinâmico, por 

sua vez, propicia a adaptação da Constituição às mudanças ocorridas na sociedade, sem a 

necessidade de recorrer a processos formais e dificultosos de reforma. 

Irretocável, nesse aspecto, o escólio de UADI LÂMEGO BULOS: 

A experiência constitucional dilucida que o fenômeno da mutação 

constitucional independe da rigidez do Texto Magno. Tanto as cartas 

rígidas como as flexíveis estão sujeitas ao influxo de novos sentidos, 

novos significados, que, embora não mudem a letra dos preceptivos 

supremos do Estado, conferem-lhes conteúdo ainda não contemplados, 

quer através da interpretação e da construção judicial, quer por meio dos 

usos e dos costumes constitucionais.
360

 

Sendo assim, se há a possibilidade de mutação dos conceitos constitucionais, é 

preciso estabelecer limites para a intepretação dinâmica das referências sígnicas das regras 

de competência. KONRAD HESSE, em alentado estudo sobre a questão, aduz que o 

verdadeiro limite da mutação encontra-se na normatividade da própria Constituição. A 

modificação do conteúdo semântico dos signos constitucionais deve ser compreendida 

como uma mudança ocorrida no interior da norma constitucional
361

. Ou seja, a nova 

construção de sentido não pode contrariar a normatividade da Constituição, sob pena de 

tornar-se mutação inconstitucional
362

. 
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LUÍS ROBERTO BARROSO identifica dois limites às mutações constitucionais 

que se coadunam com o posicionamento de KONRAD HESSE, quais sejam: (i) as 

possibilidades semânticas do texto que está sendo interpretado e (ii) a preservação dos 

princípios fundamentais que identificam a Constituição na qual está inserido o signo que 

sofrerá a mutação constitucional
363

. Esses limites são intransponíveis, já que, caso sejam 

ultrapassados, se estará violando o Poder constituinte, que, em última análise, traduz a 

soberania popular. É por isso que, caso se queira construir novo sentido ao conceito 

constitucional, que desborde das significações mínimas do texto, deverão os Poderes 

competentes rejeitar a exegese constitucional, pois, caso contrário, restará desvirtuado o 

espírito da Constituição
364

. 

Destarte, se é permitida a evolução dos conceitos por meio da mutação 

constitucional, mantendo-se seu núcleo imutável e, portanto, a rigidez da delimitação das 

competências tributárias impositivas, não é preciso recorrer a uma aproximação tipológica 

dos signos constitucionais utilizados na competência tributária para acompanhar as 

mudanças sociais e, por conseguinte, conferir efetiva força normativa à Constituição. 

Ademais, vale registrar que admitir a evolução dos conceitos por meio de 

mutações constitucionais não afeta a segurança jurídica. Os conceitos não passam, assim, a 

ser flexíveis e abertos, reservando maior espaço ao aplicador do Direito, como ocorre com 

os tipos. Mantém-se sua característica de restringir o campo de atuação do legislador 

ordinário na escolha das materialidades tributáveis e de reforçar a segurança jurídica do 

sistema tributário
365

. 

As mutações constitucionais, além de permitirem as mudanças das 

significações dos conceitos, de sorte a acompanhar a evolução da sociedade, como 

demonstrado, possuem limites devidamente estabelecidos. Não traduzem, portanto, noções 

incertas e obscuras capazes de prejudicar os ideais de cognoscibilidade e calculabilidade do 

Direito. 

As noções de incerteza, seguramente, não se coadunam com a ideia de 

segurança jurídica, que, ao revés, representa um estado de certeza. Essa relação entre 

segurança e certeza, contudo, não deve ser entendida em termos absolutos. A afirmação de 
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que inexiste segurança jurídica quando da impossibilidade de haver certeza parte da 

premissa de que a segurança jurídica só existe se houver certeza prévia, completa e 

absoluta do conteúdo das normas jurídica. 

Todavia, a liberdade é característica predominante nos eventos ocorridos na 

realidade do ser humano. Assim, para que as ideias de segurança e de certeza se amoldem à 

realidade, deve ser deixada de lado a concepção de que a invariabilidade, a uniformidade 

total, a estabilidade completa e a certeza absoluta são responsáveis por identificar a 

segurança jurídica
366

, para compreender que, numa sociedade flexível, mutável e em 

constante evolução social, o papel da segurança jurídica é o de, por meio dos instrumentos 

fornecidos pelo direito positivo, buscar conferir estabilidade, acolher as expectativas 

legitimamente criadas, proteger a confiança e reduzir as imprevisibilidades de um mundo 

que, atualmente, é tipicamente instável, plural e complexo, na realidade social e do 

Direito
367

. 

Cumprem bem essa tarefa os conceitos constitucionais. O legislador 

constituinte fez questão de alinhavar os tributos pormenorizadamente na Carta Magna. 

Reduziu a liberdade de atuação do legislador infraconstitucional, sem engessar ou tornar a 

Constituição Federal obsoleta, na medida em que, numa interpretação dinâmica, pode 

haver, nos limites de sentidos possíveis do texto, e desde que preservados os princípios 

fundamentais da Lei Maior, mutações constitucionais. 

Portanto, entendemos que a repartição de competências tributárias impositivas 

decorrente do esforço laboral do constituinte fixou regras que, mediante o uso de conceitos 

determinados, circunscreveram o âmbito de atuação das pessoas jurídicas de direito 

público interno na criação dos tributos, reforçando, com isso, a segurança jurídica do nosso 

Sistema Constitucional Tributário. 

 

3.2. Planejamento tributário e as regras e princípios à luz do sistema 

constitucional brasileiro 

O estudo do planejamento tributário requer que se tenham em vista as diversas 

garantias conferidas ao contribuinte na Carta Magna e os princípios constitucionais fixados 
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na Lei Maior, que servem de diretriz para o legislador tributário, para a autoridade 

administrativa e para os órgãos de julgamento (administrativo ou judicial) quando diante 

das complexas questões que orbitam o tema. 

Dentro dos contornos estabelecidos na Carta Constitucional brasileira, para 

uma melhor compreensão do fenômeno elisivo, é preciso afastar a ideia de que os 

princípios constitucionais de feições coletivas não convivem de forma harmônica com 

aqueles que asseguram garantias e direitos individuais. Por conseguinte, quando da 

construção de sentido dos conteúdos normativos insculpidos na Constituição Federal, é 

importante que não seja feita uma valoração excessiva de alguns comandos constitucionais 

em detrimento de outros valores que, igualmente, encontram-se plasmados no Texto 

Constitucional. 

Isso quer dizer que, na interpretação dos princípios constitucionais, não se deve 

atribuir, a priori, a qualquer um deles, uma supereficácia ou uma subeficácia. Deve-se 

buscar, na verdade, alcançar a máxima eficácia do princípio, sem que sejam ignoradas as 

demais balizas e contenções previstas na Constituição Federal e sem atingir, para tanto, a 

eficácia das regras constitucionais, representativas de decisões tomadas de modo objetivo 

pelo constituinte
368

. 

Nesse contexto, vale a ressalva feita por MARCELO NEVES, que, ao estudar o 

uso e abuso dos princípios na doutrina e na prática jurídico-constitucional, cirurgicamente 

constatou: 

(...) a invocação retórica dos princípios como nova panaceia para os 

problemas constitucionais brasileiros, seja na forma de absolutização de 

princípios ou na forma da compulsão ponderadora, além de implicar um 

modelo simplificador, pode servir para o encobrimento estratégico de 

práticas orientadas à satisfação de interesses avessos à legalidade e à 

constitucionalidade e, portanto, à erosão continuada da força normativa 

da Constituição.
369

 

Dentro dessa premissa de não fazer uma simples invocação retórica dos 

princípios, é necessário que haja equilíbrio entre eles quando da análise dos planejamentos 

tributários realizados pelos contribuintes, de modo que todos sejam aplicados em sua 
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máxima efetividade, respeitando-se, sempre, os limites do ordenamento jurídico e a 

competência tributária impositiva, minudentemente delimitada na Constituição Federal. 

Insta reconhecer que, paralelamente às diversas prescrições que estabelecem o 

legítimo campo de atuação dos entes tributantes, há um conjunto de regras e princípios 

assecuratórios de direitos dos contribuintes. Há, igualmente, clara preferência axiológica 

da Carta Magna brasileira no sentido de privilegiar princípios garantistas
370

, na medida em 

que os enunciados constitucionais revelam uma forte preeminência de dispositivos que 

prescrevem valores e regras que delimitam o poder de tributar
371

. Diante dessa 

conformação do quadro constitucional, ainda que brevemente, faz-se essencial tecer 

algumas considerações acerca da distinção entre princípios e regras. 

Inicialmente, importante registrar a precisa observação feita por HUMBERTO 

ÁVILA no sentido de que a qualificação de determinadas normas como princípios ou regras 

depende, fundamentalmente, da colaboração construtiva do intérprete. Ora, se texto e 

norma não se confundem e se as normas são construídas pelo exegeta a partir dos 

enunciados positivados
372

, por consequência, a qualificação normativa do dispositivo em 

um princípio ou uma regra dependerá de conexões axiológicas que não estão incorporadas 

ao texto, tampouco a ele pertencem, pois são, antes, construções do próprio intérprete
373

. 

Restam afastadas, portanto, classificações apriorísticas ou peremptórias. 

Exemplo oportuno é o do comando legal insculpido no artigo 145, § 2º, da 

Constituição Federal. Embora referido dispositivo esteja localizado no início do capítulo 

dos “princípios gerais”, dele é possível construir tanto uma norma com conotação de regra 

(“as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos”) quanto uma norma com 

traços principiológicos (princípio da equivalência entre a atividade estatal e o tributo)
374

. 

Na doutrina, uma primeira forma de aproximação do tema é aquela que leva 

em consideração, para distinguir princípios e regras, o seu conteúdo axiológico. Segundo o 

escólio de PAULO DE BARROS CARVALHO, os princípios são normas jurídicas carregadas de 

forte conotação axiológica e, nessa perspectiva, introduzem valores relevantes para o 
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sistema, os quais influem vigorosamente na orientação dos diferentes setores da ordem 

jurídica. Podem encerrar valores ou limites objetivos, conforme a subjetividade do 

enunciado prescritivo
375

, mas, seja como for, aparecem como linhas diretivas que iluminam 

a compreensão do sistema jurídico e provêm, sempre, do direito posto
376

. 

Na mesma toada segue ROQUE ANTONIO CARRAZZA, para quem os princípios 

carregam um alto grau de generalidade e, por tal razão, ocupam uma posição de 

preeminência no ordenamento jurídico, a qual acaba vinculando, inexoravelmente, o 

entendimento e a aplicação das normas jurídicas. Tratam-se, pois, de verdadeiras vigas 

mestras do “edifício” jurídico
377

. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO predica, também 

nesse sentido, que os princípios são mandamentos nucleares do sistema, que irradiam 

efeitos sobre diferentes normas, servindo-lhes de critério para sua exata compreensão, na 

medida em que definem a lógica e a racionalidade do sistema jurídico
378

. 

Embora seja difícil um enquadramento nessa ou naquela corrente quando se 

trata desse tema, essas visões estruturantes ou noções de princípio como alicerce do 

ordenamento se aproximam da corrente doutrinária composta por autores que realizam 

uma distinção fraca entre princípios e regras. Os estudiosos que fazem parte de tal corrente 

propugnam, em síntese, que os princípios, ao contrário das regras, são normas portadoras 

de elevado grau de abstração, representando os grandes pilares do sistema normativo
379

. 

Numa outra perspectiva, alguns autores sustentam que a distinção entre regras 

e princípios não tem como critério decisivo o grau de generalidade dessas normas, pois há 

entre ambos, na verdade, uma diferença qualitativa
380

. Daí decorre a ideia de que o 

principal traço distintivo entre regras e princípios se assenta na estrutura dos direitos que 

essas normas garantem, não no grau de abstração
381

.  
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Nessa linha, escreveu ROBERT ALEXY que os princípios são mandamentos de 

otimização que garantem direitos (ou estabelecem deveres) prima facie, devendo ser 

realizados na maior medida possível, conforme as possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes. As regras, por seu turno, garantem direitos (ou impõem deveres) definitivos e, 

portanto, são sempre satisfeitas ou não satisfeitas
382

. É exatamente dessa diferença de 

estrutura que decorrem as diferentes formas de aplicação de tais normas jurídicas: a 

subsunção, no caso das regras, e o sopesamento, no caso dos princípios
383

. 

Igualmente, partindo desse raciocínio de que a distinção entre princípios e 

regras é qualitativa, RONALD DWORKIN defende que os princípios não determinam, de 

maneira absoluta, uma decisão, mas contêm fundamentos que, uma vez conjugados com 

outros fundamentos, até mesmo de outros princípios, serão decisivos para a resolução do 

caso concreto. Quando entram em colisão com outros princípios, haverá uma dimensão de 

peso ou importância (dimension of weight or importance) relativa entre eles que apontará 

qual deve prevalecer. Nesse caso, aquele com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, 

sem que este último perca sua validade no sistema jurídico
384

.  

As regras, diferentemente, são aplicadas ao modo tudo ou nada (all or 

nothing). Uma vez preenchida a hipótese de incidência de determinada regra, ou ela é 

válida e são admitidas todas as consequências normativas dela advindas, ou ela é inválida. 

Assim, quando duas regras entram em conflito, uma delas será considerada válida e, por 

isso, aplicável em sua inteireza, e a outra inválida e, portanto, não aplicável
385

.  

O pensamento desses autores é compatível com a corrente doutrinária que 

realiza uma distinção forte entre princípios e regras. Em súmula, os autores que dela fazem 

parte propõem a existência de diferenças qualitativas entre tais normas. Enquanto as regras 

estabelecem deveres definitivos e são aplicadas por subsunção, os princípios instituem 

deveres prima facie e são aplicados mediante a técnica da ponderação. Ainda, enquanto o 

conflito entre regras resolve-se no plano da validade, na medida em que haverá a 

decretação de invalidade de uma delas, o conflito entre princípios situa-se no plano da 
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eficácia, mantendo-se a validade dos princípios após o conflito (continuam existindo no 

ordenamento jurídico)
386

. 

HUMBERTO ÁVILA, por seu turno, traça uma proposta diferente das acima 

referenciadas para a análise da distinção entre princípios e regras
387

. Sugere, então, os 

seguintes critérios para diferenciá-los: natureza da descrição/comportamento, natureza da 

justificação exigida e natureza da contribuição para a decisão
388

. 

Quanto ao primeiro critério, as regras preveem condutas que servem à 

realização de fins, ao passo que os princípios descrevem fins cuja realização depende de 

comportamentos necessários. Com relação ao segundo, as regras requerem um exame de 

correspondência entre a construção conceitual da norma e a construção conceitual dos 

fatos, sempre com a investigação da manutenção ou realização das finalidades da norma, 

enquanto os princípios exigem que sejam compatíveis os efeitos da conduta com a 

realização gradual da finalidade buscada. Por fim, no que diz respeito ao terceiro critério, 

as regras têm pretensão terminativa, gerando uma solução específica para a questão posta, 

enquanto os princípios possuem pretensão de complementaridade, já que contribuem, ao 

lado de outras razões, para a tomada de decisão. 

Nessa linha, o jurista irá definir as regras como normas imediatamente 

descritivas, com pretensão de decidibilidade, cuja aplicação se dá por meio da 

correspondência entre o conceito da norma e o conceito do fato, devendo ser sempre 

levada em consideração a finalidade que lhes dá suporte e os princípios que lhes são 

axiologicamente subjacentes e sobrejacentes. Os princípios, por sua vez, são normas 

imediatamente finalísticas, com pretensão de complementariedade, cuja aplicação se dá por 

meio da correlação entre o fim almejado e os efeitos decorrentes dos comportamentos 

necessários para a promoção de tal fim
389

.  
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Como se nota, as diferentes classificações supraelencadas se distinguem uma 

das outras, sobretudo em razão do referencial adotado. Nesse caso, não há que se falar em 

uma classificação mais ou menos adequada ou, o que seria pior, mais ou menos 

“moderna”. Qualquer das propostas de diferenciação entre princípios e regras, desde que 

coerente e metodicamente sólida, pode ser adotada pelo intérprete. O que deve se evitar é 

que diversos critérios distintivos se confundam, ou seja, que categorias normativas 

distintas sejam explicadas a partir de uma mesma expressão, pois, caso isso ocorra, cai por 

terra a coerência da proposta classificatória
390

.  

De nossa parte, não se nega a função estruturante dos princípios ou mesmo a 

forte influência dos valores na construção das normas jurídicas. Isso porque os princípios 

constitucionais, de fato, irradiam e produzem seus correspectivos efeitos para todas as 

demais normas do ordenamento jurídico. Carregam em si conteúdos axiológicos que 

representam verdadeiros vetores interpretativos do sistema jurídico e, portanto, 

influenciam decisivamente no processo hermenêutico
391

.  

Nada obstante, não assumem, entre eles, uma dimensão de peso diferente, fixa 

e imutável, para todo e qualquer caso. Cabe ao aplicador, diante das possibilidades 

decorrentes do contexto fático e jurídico, ponderar os princípios aplicáveis ao caso 

concreto (por vezes, com orientação díspar), identificando os meios adequados, necessários 

e proporcionais à consecução do fim cuja realização é determinada pela própria positivação 

dos princípios
392

. 

Adicionalmente, cumpre frisar que os princípios não estão sozinhos no 

ordenamento. A nossa Carta Constitucional positivou, ao lado dos princípios, regras de 

conteúdo específico, cuja abrangência deve ser identificada à luz dos conteúdos 

axiológicos que balizaram a sua positivação. Essa resistente dimensão axiológica
393

 das 

regras não faz com que elas deixem de ser mais objetivas ou mesmo possuir caráter 
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decisório. As regras representam efetivas decisões tomadas pelo legislador constituinte, 

que, ao editá-las, manifesta expressamente o tratamento específico a ser conferido para 

determinada situação, sem deixá-la ao arbítrio do legislador ordinário e do aplicador do 

Direito. O princípio, aqui, tem a função de iluminar o processo de compreensão da regra, 

jamais substituí-la
394

. 

Assim, dado que as regras traduzem decisões anteriores do legislador 

constituinte, é possível inferir que houve por parte do legislador, previamente à positivação 

de qualquer regra, o sopesamento dos princípios que orientam o sistema jurídico, razão 

pela qual, quando diante de um autêntico conflito entre uma regra e um princípio de 

mesmo nível hierárquico, deve prevalecer a regra
395

. 

Nesse contexto dos conflitos normativos, é de se lembrar que o critério da 

hierarquia entre os veículos introdutores de normas continua sendo plenamente aplicável 

para determinar qual das normas jurídicas conflitantes prevalecerá no caso concreto. 

Assim, independentemente da espécie normativa, se regra ou princípio, sempre prevalecerá 

a norma localizada em plano hierarquicamente superior
396

. 

Contudo, maior dificuldade se revela quando há conflitos entre normas de 

mesma hierarquia. No altiplano constitucional, uma constatação importante deve ser feita: 

juntamente aos princípios informadores do ordenamento jurídico, convivem regras, 

contenções e balizas que têm por objetivo limitar o Poder do Estado, bem como assegurar 

direitos e garantias individuais. Como dito anteriormente, nosso sistema tributário foi 

regrado pormenorizadamente no Texto Constitucional. Vê-se que, no tratamento da 

matéria tributária, o constituinte optou por deliberações mais precisas, de menor amplitude 

e grau de abstração, ao invés de estabelecer tão somente diretrizes mais genéricas. Disso 

decorre que, a despeito de fixar princípios estruturantes do sistema jurídico, visando maior 

controle dos fins almejados, o legislador constituinte houve por bem positivar, igualmente, 

regras delimitadoras do sentido e alcance de tais princípios
397

. 
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Assim, se o caminho trilhado pelo legislador constituinte de 1988 não foi o de 

apenas prescrever dicções meramente principiológicas, mas também regras objetivas, que 

dão feição mais específica aos princípios, permitindo maior controle da realização dos fins 

por eles almejados, é preciso reconhecer, nesse cenário, a força e os efeitos das regras. 

 

3.2.1. A força e os efeitos das regras 

Ao exercer sua tarefa de atribuir e limitar os poderes dos entes federados, o 

legislador constituinte poderia recorrer a dicções principiológicas, mais flexíveis e abertas, 

conferindo, com isso, maior discricionariedade ao intérprete na aplicação do Direito ou, ao 

revés, se utilizar de expressões mais rígidas, precisas e fechadas, evitando, com isso, 

arbitrariedades no processo exegético.  

Quando opta pela positivação de enunciados mais precisos e objetivos e com 

menor amplitude, o legislador evidencia sua intenção de limitar o espectro de atuação do 

aplicador do Direito, já que, ao se deparar com tais mensagens legislativas, o intérprete, 

inexoravelmente, construirá regras. Estas, ao selecionarem predicados efetivamente 

relevantes, deixando outros de fora, acabam limitando as razões com as quais lida o 

intérprete em sua aplicação. Como diz FREDERICK SCHAUER, nesse caso, as generalizações 

pré-existentes às regras ficariam “entrincheiradas”
398

. 

Consoante os ensinamentos de JAAP C. HAGE, uma vez previstas as condições 

de aplicação da regra, esta é plenamente aplicável, sendo o preenchimento das condições 

de aplicabilidade a própria razão impulsionadora da sua aplicação
399

. Nesse sentido, 

HUMBERTO ÁVILA entende que, em havendo uma regra específica para solucionar a 

controvérsia, não há espaço para a ponderação livre e horizontal do intérprete, pois a 

interpretação se centrará na ponderação interna do preenchimento dos elementos que 

delimitam a hipótese da regra
400

. 

Assim, se houve a positivação de uma regra para determinar o meio específico 

de atuação do poder público, não cabe ao Poder Legislativo ou Poder Executivo, 

arbitrariamente, escolher outro meio para atuar, por melhor que possa lhe parecer. O 
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conflito moral que surgiria diante da inexistência de uma regra deixa de surgir em razão do 

efeito decisório da regra positivada
401

. 

Cumpre lembrar aqui que, previamente à edição de regras, são ponderados os 

princípios eventualmente conflitantes. É por isso que HUMBERTO ÁVILA ensina que a regra, 

ao final, gera uma solução específica para esse conflito entre razões
402

, não podendo o 

Poder Legislativo ou o Poder Executivo realizar nova ponderação dos princípios em 

conflito, tomando outra decisão que não aquela já posta por meio da regra. De fato, o 

legislador constituinte pondera anteriormente os princípios e, posteriormente, normatiza 

regras que têm por função precípua apresentar uma proposta de solução para um conflito 

de interesses conhecido ou antecipável
403

, evitando, com isso, controvérsias sobre valores 

morais no momento da sua aplicação
404

. 

Daí se dizer, com ALEXANDER e SHERWIN, que as regras são opacas, na sua 

aplicação, aos princípios morais que devem efetuar
405

, ou, conforme as lições de 

FREDERICK SCHAUER, que bloqueiam as razões que seriam consideradas caso não houvesse 

sido normatizada a situação por meio de uma regra, porquanto a regra se torna a própria 

razão de decidir
406

. Tal raciocínio poderia levar ao precipitado entendimento de que as 

regras devem ser obedecidas, então, apenas por serem regras. Justificar-se-iam, nessa 

perspectiva, na ideia de autoridade. Não é isso, no entanto, que se defende no presente 

trabalho.  
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As regras não são absolutas, mas nem por isso são superáveis ou derrotáveis 

com facilidade
407

. Primeiro, porque elas têm a função de delimitar o meio de exercício do 

poder, afastando incertezas relacionadas a conflitos morais que surgiriam caso a situação 

não tivesse sido normatizada por meio de uma regra
408

. Segundo, porque as regras tendem 

a eliminar ou reduzir as arbitrariedades que eventualmente podem surgir quando da 

aplicação direta de valores morais
409

. Terceiro, porque a opção pelas regras procura evitar 

problemas de coordenação, de eficiência e conclusões equivocadas
410

. Com efeito, a 

ausência de regra provoca problemas de tal ordem, sendo exatamente essa a razão de 

existirem regras objetivas para estabelecer, por exemplo, limites máximos de velocidade, 

lado direito e lado esquerdo das vias públicas etc.
411

 

Ademais, cumpre assinalar algumas constatações importantes que decorrem 

das funções acima descritas. A primeira delas é a de que as regras funcionam como 

verdadeiros instrumentos garantidores da segurança jurídica. Como visam a eliminar 

incertezas, arbitrariedades e a promover uma solução que bloqueie o uso das razões no 

momento de sua aplicação, tornam os atos estatais mais previsíveis e, em certa medida, 

mais claros, calculáveis e controláveis pelos destinatários. Com base nesse raciocínio, 

HUMBERTO ÁVILA chega à conclusão de que as regras veiculam sempre dois valores: o 

valor da segurança ou justiça geral e o valor substancial que está por trás de cada regra
412

.  

Nessa mesma linha, FREDERICK SCHAUER vê as seguintes vantagens na 

aplicação das regras: maior previsibilidade e confiança nas decisões
413

, eficiência do 

sistema jurídico
414

, estabilidade
415

, bem como a qualidade das regras de se revestirem 

como ótima ferramenta para a alocação de poderes
416

, que, no caso do ordenamento 

                                                           
407

 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 14ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2013, p. 123. 
408

 Cf. ALEXANDER, Lary e SHERWIN, Emily. The Rules of Rules – Morality, Rules and the Dilemmas of 

Law. Durham e Londres: Duke University Press, 2001, pp. 30-32. 
409

 Cf. ÁVILA, Humberto. Princípios e Regras e a Segurança Jurídica. Revista de Direito do Estado. n. 1. Rio 

de Janeiro: Renovar, jan./mar. de 2006, p. 200. 
410

 Cf. ALEXANDER, Lary e SHERWIN, Emily. The Rules of Rules – Morality, Rules and the Dilemmas of 

Law. Durham e Londres: Duke University Press, 2001, pp. 30-32. 
411

 Cf. ÁVILA, Humberto. Planejamento tributário. Revista de Direito Tributário, n. 98. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 78. 
412

 Cf. ÁVILA, Humberto. Princípios e Regras e a Segurança Jurídica. Revista de Direito do Estado, n. 1. Rio 

de Janeiro: Renovar, jan./mar. de 2006, p. 200. 
413

 Cf. SCHAUER, Frederick. Playing by the rules - a philosophical examination of rule-based decision-

making in Law and in life. Oxford: Clarendon Law Series, 1991 (reimpressão 2002), p. 137. 
414

 Ibidem, p. 145. 
415

 Ibidem, p. 155. 
416

 Ibidem, pp. 158-159. 



 122 

jurídico pátrio, se assemelharia à separação dos Poderes prevista no artigo 2º da 

Constituição Federal de 1988.  

Essa eficácia decisiva que caracteriza as regras inibe o aplicador de substituir a 

ponderação legislativa pela sua. É por isso que, quando ideais perpetrados por princípios 

encontram-se regrados na Carta Constitucional, de maneira a se definir e circunscrever de 

forma mais precisa o mecanismo de realização desses princípios e, com isso, permitir 

maior controle dos fins almejados, não cabe ao intérprete concretizar o ideal constitucional 

de modo diverso daquele positivado pela Lei Maior.  

Há situações, no entanto, que a aplicação direta da regra revela-se contrária à 

sua justificativa subjacente. Noutras palavras, o resultado decorrente da aplicação da regra 

vai à contramão dos valores perseguidos na sua elaboração. Exemplo citado por 

HUMBERTO ÁVILA é o da regra que proíba motoristas de táxi e de lotação de conduzirem 

passageiros acompanhados de animais, especialmente cães, em contraposição à 

necessidade do uso de transporte por pessoas cegas, que precisam de cães-guias para 

livremente transitar
417

.  

Nesta circunstância, a regra, a princípio, institui uma obrigação absoluta, ou 

seja, se o motorista permitir a entrada de animais no veículo, a penalidade prevista pelo 

descumprimento da regra deve ser imposta. Referida multa pode, no entanto, deixar de ser 

imposta para situações em que os passageiros são cegos e necessitam de cães-guias. Em 

havendo divergências entre o conteúdo semântico da regra (proibição da entrada de cães 

em veículos de transporte) e a justificativa que lhe é subjacente (promover a segurança no 

trânsito), cumpre ao intérprete, em casos excepcionais e devidamente justificáveis, analisar 

razões para adaptar o conteúdo da regra propriamente dita.  

Pondera-se a razão geradora da regra com outras razões substanciais para o seu 

não cumprimento em face de circunstâncias particulares, fundamentando-se, para tanto, na 

finalidade da própria regra ou em outros princípios. Ou seja, faz-se essencial que sejam 

demonstradas, fundamentadamente, as razões que levam a superar a necessidade de 

cumprimento incondicional da regra, ante a sua eficácia de trincheira. Como ensina 

FREDERICK SCHAUER, milita em favor das regras uma presunção de que elas devem ser 
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aplicadas em todos os casos, havendo, porém, uma válvula de escape para que sejam 

evitadas situações absurdas
418

. 

As regras, portanto, não são absolutas, mas se caracterizam por possuir uma 

superabilidade mais rígida, pois exigem um ônus argumentativo maior para serem 

superadas
419

. Para HUMBERTO ÁVILA, são imprescindíveis condições materiais e 

procedimentais para a superabilidade das regras. Da perspectiva material, é preciso que a 

superação da regra não prejudique a segurança jurídica
420

, tampouco a finalidade que lhe é 

subjacente
421

; do ponto de vista procedimental, por sua vez, deve haver justificativa 

condizente com as condições materiais, fundamentação condizente (escrita, juridicamente 

fundamentada e logicamente estruturada) e comprovação condizente (não cabe mera 

alegação ou presunções, sem provas efetivas do quanto sustentado)
422

. 

Qualquer argumento que seja utilizado deve preocupar-se com a análise da 

segurança jurídica, que pré-determina a aplicação direta de uma regra quando a situação 

concreta a ela se subsume, bem como com as condições materiais e procedimentais, 

também ligadas à segurança jurídica, que limitam determinadas possibilidades de 

superabilidade das regras em face das peculiaridades do caso concreto. 

Isso porque, como visto, há inúmeras virtudes em aplicar diretamente uma 

regra. No Direito Tributário brasileiro, em especial, há ainda mais razão em atribuir 

significativa relevância à aplicação direta das regras, tendo em vista que, como bem 

apontou PAULO AYRES BARRETO, estamos diante de um sistema jurídico-tributário que 

prestigia, sobremaneira, valores como a segurança jurídica, a certeza no direito e a estrita 

legalidade, de forma a permitir que o administrado possa antecipar os efeitos de suas ações, 
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assim como evitar, por meio da positivação de comandos normativos mais precisos, 

arbitrariedades das autoridades administrativas, que agem aplicando regras
423

. 

Por esses motivos, HUMBERTO ÁVILA é preciso ao sustentar: 

Enfim, não é admissível afastar, nem ampliar além do limite semântico 

intransponível, uma regra constitucional com base num princípio, por ser 

a regra a própria solução constitucional para determinado conflito de 

interesses. Ainda mais considerando que a Constituição Federal não tem 

apenas um princípio que possa afastar ou ampliar uma determinada regra, 

mas vários princípios, nem todos apontando numa só direção. A 

interpretação que se centra exclusivamente num princípio desconsidera o 

ordenamento constitucional como um todo. O mesmo ocorre com 

interpretações que, a pretexto de preservar valores supostamente 

prevalecentes, terminam por afastar regras constitucionais que 

concretizaram esses mesmos valores.
424

 

As consequências do raciocínio aqui empregado são de capital importância, 

notadamente se levado em consideração que, no Brasil, há limites normativos, 

devidamente positivados e com fundamento constitucional, para a requalificação de atos ou 

negócios jurídicos praticados pelos contribuintes com a finalidade de reduzir a carga 

tributária
425

. Observar tais limites significa, ao fim e ao cabo, rechaçar a invocação 

meramente retórica dos princípios, bem como evitar o seu uso desmedido e arbitrário, 

conforme os interesses em jogo.  

Vale lembrar, por fim, a advertência feita por EROS GRAU quanto à constante e 

reiterada revalorização de valores que se opera no plano da aplicação do Direito quando 

juristas, em especial os juízes – e aqui poderíamos acrescentar os membros de outros 

colegiados de importância para a área tributária, como o CARF, os tribunais 

administrativos etc. –, realizam ponderações entre princípios, ponderações essas que, na 

verdade, visam a impor, discricionariamente, seus valores
426

. Segundo o autor, os juízes 

são livres para decidir “apenas no quadro e no espaço da totalidade que o direito positivo 
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compõe”
427

. Quando decidem a partir de valores, afastando-se do direito positivo, o 

resultado é terrivelmente perigoso
428

.  

Como bem nota o jurista, a certeza jurídica, ainda que relativa, esvai-se quando 

as opções do juiz entre princípios se dão à margem do ordenamento jurídico. A 

previsibilidade e a calculabilidade dos comportamentos sociais tornam-se inviáveis, a 

racionalidade jurídica desaparece, e a sensação que fica é a de termos medo dos juízes
429

. 

Por isso, como predica EROS GRAU, precisamos promover a defesa do direito positivo e 

reconhecer a força e eficácia das regras
430

. 

 

3.2.2. Legalidade tributária, liberdade e livre iniciativa 

O artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal
431

, prescreve que ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O artigo 150, I, 

da Carta Constitucional, por sua vez, veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que o 

estabeleça
432

. Para HUMBERTO ÁVILA, este último dispositivo constitucional, que institui a 

legalidade estrita em matéria tributária, comporta três dimensões. 

Primeiro, denota uma dimensão normativa de regra, porquanto condiciona a 

validade da criação ou aumento de tributos à observância de um procedimento específico, 

que resulte na aprovação de uma fonte normativa particular: a lei. Segundo, revela uma 

dimensão de princípio, porque estabelece o dever de buscar um ideal de previsibilidade, de 

calculabilidade e de determinabilidade para o exercício da atividade do contribuinte em 

face do poder estatal, impondo a realização de um estado de segurança, de estabilidade e 

de previsibilidade à atuação estatal. E, terceiro, consubstancia uma dimensão de postulado, 

na medida em que vincula a interpretação e a aplicação à lei e ao Direito, rechaçando a 

utilização de parâmetros alheios ao ordenamento jurídico
433

.  
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Para JOSÉ OSVALDO CASÁS, por seu turno, a legalidade pode ser vista de duas 

perspectivas diferentes. A primeira, ligada ao plano de produção normativa, exige que 

sejam observadas fontes próprias do Direito para que se exercite o poder tributário 

normativo (potestad tributaria normativa) ou, noutras palavras, que o Estado apenas 

imponha sacrifícios patrimoniais aos administrados por meio de lei, expedida mediante a 

observância de procedimento próprio e por autoridade competente. A segunda, referente à 

esfera de aplicação da norma, requer que a Administração Pública haja nos estritos limites 

da lei quando do exercício do poder tributário aplicativo (postestad tributaria aplicativa), 

ou seja, importa subordinação da Administração aos ditames legais
434

. Assemelham-se, 

portanto, respectivamente, às dimensões de regra e postulado sustentadas por HUMBERTO 

ÁVILA. 

Fato é que, seja na dimensão normativa de princípio, regra ou postulado, o 

dispositivo constitucional que consagra a legalidade tributária insculpiu no plano 

constitucional enunciado normativo basilar da República Federativa do Brasil e do Estado 

Democrático de Direito
435

. Como recordam as lições de GERALDO ATALIBA, o povo é o 

titular da res publica e, assim sendo, quando do exercício da função de realizar a vontade 

do povo, o governo precisa expressá-la de forma clara e solene. Tal é a tarefa da lei: 

exprimir, por meio de documento editado por aqueles que foram legitimados para tanto e 

que representam a voz da população, a vontade do povo
436

. 

Impôs o legislador constituinte, com as supracitadas normas constitucionais, o 

império da lei enquanto fonte única de imposição aos cidadãos. Trata-se de manifestação 

concreta da instituição, em âmbito nacional e no contexto da proteção de direitos e 

garantias individuais, de um Estado de Direito
437

.  
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Na Constituição Federal de 1988, a legalidade encontra-se encartada tanto no 

rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, inciso II) quanto entre as limitações 

constitucionais ao poder de tributar (artigo 150, I). Em matéria tributária, traduz 

exatamente a concepção de que o povo está autorizando a tributação, se e somente se, se 

der por meio de seus representantes legitimamente eleitos para fazer leis ou, dito de outra 

forma, que o povo está tributando a si próprio. Representa, pois, uma garantia dos cidadãos 

contra abusos por partes dos governantes
438

.  

A propósito, essa proibição de que se exija ou aumente tributo sem lei que o 

estabeleça chega a ser anterior ao Estado Democrático de Direito, já que a ideia de 

sacrifício coletivamente consentido, isto é, de que o tributo deve ser criado apenas por 

meio de assembleias representativas, traduzindo a noção do consentimento do cidadão com 

o tributo, preservou-se até mesmo em regimes ditatoriais brasileiros. Nota-se, então, a 

significativa importância da legalidade no contexto do Direito Tributário
439

. 

Numa primeira leitura, talvez o intérprete pudesse pensar que, se foi prevista a 

legalidade no artigo 5º, inciso II, da CF/88, se faria desnecessária a sua previsão também 

em matéria tributária e, portanto, foi redundante o artigo 150, inciso I, quando tratou 

especificamente do Direito Tributário. Ocorre que, como ensina ALBERTO XAVIER, que 

estudou de maneira profunda o tema, no artigo 5º, inciso II, foi insculpido o princípio da 

preeminência da lei (princípio da legalidade em sentido amplo), ao passo que no artigo 

150, inciso I, restou positivado o princípio da reserva de lei (princípio da legalidade em 

sentido restrito)
440

. 

Nesse passo, como a norma inserta no artigo 5º, inciso II, da Carta Magna 

dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”, para o autor, positivou-se com a referida redação o princípio da legalidade 

em sentido amplo, abrindo ensanchas para que o Poder Legislativo delegue ao Poder 

Executivo, por meio de lei, determinadas atividades regulamentares, que deverão ser 

realizadas nos estritos limites da lei que delegou tal poder. 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 291. 
439

 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Contribuição à investigação das origens do princípio da legalidade em 

matéria tributária. In VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos 

Rodrigues do. (Org.). Princípios constitucionais fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ives 

Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex, 2005, pp. 711-718. 
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 Cf. XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1978, pp. 13-17. 
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Diferentemente, o artigo 150, I, da Carta Constitucional, impõe a reserva 

absoluta de lei, o que implica que somente a lei é que institui ou majora o tributo, não 

sendo tolerado, portanto, que se delegue essa função precípua do Poder Legislativo ao 

Poder Executivo
441

. Exige-se, aqui, que a obrigação tributária esteja prevista na própria lei 

(em sentido formal), na medida em que esta representa o fundamento imediato da 

exigência do tributo
442

. Sobre o tema, assim escreveu PAULO DE BARROS CARVALHO: 

(...) qualquer das pessoas políticas de direito constitucional interno 

somente poderá instituir tributos, isto é, descrever a regra-matriz de 

incidência, ou aumentar os existentes, majorando a base de cálculo ou a 

alíquota, mediante a expedição de lei. O veículo introdutor da regra 

tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (sentido lato), porém o 

princípio da estrita legalidade diz mais do que isso, estabelecendo a 

necessidade de que a lei adventícia traga no seu bojo os elementos 

descritores do fato jurídico e os dados prescritores da relação 

obrigacional.
443

 

É por isso que, havendo reserva absoluta de lei, cumpre ao Poder Legislativo 

definir o antecedente e o consequente da norma tributária. Quando se diz que a lei deve 

prever em abstrato todos os elementos da regra-matriz de incidência tributária, é porque o 

regramento contido no artigo 97 do Código Tributário Nacional
444

, na sua função de 

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e de estabelecer normas gerais em 
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 Nesse sentido, ver também: cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2015, pp. 302-304; cf. ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária. São Paulo: MP 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 305. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 208. 
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 “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
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artigo 52, e do seu sujeito passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 

e 65; 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras 

infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de 

penalidades. 

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais 

oneroso. 

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do 

valor monetário da respectiva base de cálculo.” 



 129 

matéria tributária
445

, explicita tal necessidade. Disso decorre que todos os elementos 

essenciais do tributo devem estar exaustivamente disciplinados em lei. E lei significa ato 

formal, editado pela pessoa política constitucionalmente competente, em vista da 

legalidade estrita que deflui das normas referenciadas. 

Com efeito, o princípio da estrita legalidade presta-se a limitar o poder de 

tributar, oferecendo aos cidadãos a segurança jurídica de que somente serão compelidos a 

cumprir com obrigações tributárias quando estas forem prescritas por representantes do 

povo (Poder Legislativo), assegurando-se, assim, também a observância do primado 

constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da Carta Magna
446

) e a manutenção do 

Estado Democrático de Direito (artigo 1º, caput, da CF/88
447

), resguardados pelo 

ordenamento jurídico-constitucional como cláusulas pétreas, consoante previsão do artigo 

60, § 4º, da CF/88
448

. 

Para ALBERTO XAVIER, consequência imediata dessa legalidade estrita, a qual 

exige não apenas lei em sentido formal, mas “lei qualificada”
449

 (com todos os elementos 

indispensáveis do tributo), é a de se obter o conteúdo decisório do caso concreto por mera 

dedução da lei, restando extremamente limitada a discricionariedade da autoridade 

administrativa, que está adstrita às amarras da lei. Isso porque, no entendimento do autor, 

como consequência do princípio da legalidade advém a ideia de tipicidade “cerrada”, que, 

numa perspectiva, exige do legislador que formule leis com todos os elementos essenciais 

dos tributos devidamente determinados e, noutra, veda a interpretação extensiva e a 

analogia quando da aplicação das normas, porquanto incompatíveis com a taxatividade e 

determinação dos tipos tributários
450

. 
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De nossa parte, entendemos que tais consequências decorrem de todas as 

dimensões normativas passíveis de serem construídas do enunciado constitucional que 

contempla a legalidade estrita, em conformidade com as considerações tecidas em relação 

às noções de tipo e conceito no subcapítulo 3.1.1 do presente estudo. Em vista da 

legalidade estrita que rege a matéria tributária, não cabe à autoridade administrativa 

utilizar-se da discricionariedade ao aplicar a lei tributária, tampouco aos órgãos julgadores 

recorrerem à analogia para fundamentar a tributação de situações diferentes, que reflitam 

efeitos econômicos semelhantes, pois, neste caso, além de constituir afronta à legalidade 

tributária, a aplicação da analogia, para fins de tributação, é expressamente vedada pelo § 

1º do artigo 108 do Código Tributário Nacional. 

Cumpre destacar, ainda, que a lei tributária irá demarcar as fronteiras do poder 

impositivo do Estado de acordo com as regras, talhadas no plano constitucional, que 

delimitam o exercício da competência tributária. Assim, se há a exigência de lei para a 

criação ou aumento de tributos, isso significa que nenhuma interpretação ou exercício da 

discricionariedade do poder tributário pode configurar um fato jurídico-tributário que não 

esteja previsto, antes, no antecedente de uma norma geral e abstrata
451

. 

Ora, na condição de grande pilar de sustentação do Direito Tributário, a 

legalidade tributária representa não só garantia do contribuinte, mas também forma de 

limitação ao poder de tributar dos entes federados competentes. Por conseguinte, é de rigor 

que seja observado pelos três Poderes: o Legislativo quando da criação das leis; o 

Executivo na aplicação das leis; e o Judiciário no julgamento das lides. 

No que toca ao planejamento tributário, o fundamento de validade das condutas 

elisivas reside exatamente no regular uso da liberdade individual de fazer o que a lei não 

proíbe ou, ainda, de não fazer o que a lei não obriga, já que o contribuinte tem o direito de 

não incorrer no fato jurídico-tributário. Nesse contexto, vale lembrar que a Carta 

Constitucional brasileira assegura não apenas a liberdade geral (preâmbulo e artigo 5º
452

), 

como também a liberdade de exercício de atividade econômica (artigos 1º, inciso IV; 5º, 
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 Cf. ALTAMIRANO, Alejandro C. Legalidad y discrecionalidad. In TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). 

Tratado de Direito Constitucional Tributário: estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São 

Paulo: Saraiva, 2005, pp. 156.157. 
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inciso XIII; e 170, caput
453

). Da dicção de tais normas vê-se que a livre iniciativa foi 

erigida simultaneamente à condição de fundamento da Ordem Econômica e à de princípio 

constitucional fundamental da República Federativa do Brasil
454

. 

Na doutrina, inúmeros autores concordam que o direito do contribuinte de 

organizar-se repousa na autonomia da vontade e na legalidade da tributação, sobretudo 

porque lhe são constitucionalmente resguardadas a liberdade contratual, a livre iniciativa e 

a propriedade privada
455

. Essas garantias constitucionais asseguram que os contribuintes, 

desde que atuem de maneira lícita, possam dispor livremente das alternativas oferecidas 

pelo Direito Privado, bem como saibam, de antemão, que as consequências tributárias 

resultantes dos atos ou negócios por eles praticados são exclusivamente aquelas previstas 

em lei. 

Daí dizer-se que, ao revestir a operação econômica que pretende realizar sob 

um determinado invólucro jurídico, o contribuinte possui ampla liberdade contratual para 

estabelecer o conteúdo, a forma e o tipo de contrato que irá regular os direitos disponíveis 

em jogo, bem como para qualificá-lo da maneira mais eficiente do ponto de vista 

tributário
456

, desde que não extrapole os limites contidos nos próprios institutos jurídicos 

oferecidos pelo sistema
457

.  

A liberdade do contribuinte de estruturar seus negócios do modo que melhor 

lhe convier, ainda que com o objetivo colimado de obter uma economia de tributos, desde 
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que exercida por meio de instrumentos lícitos, é garantia constitucionalmente assegurada, 

que, além de estar radicada nas próprias garantias e direitos fundamentais, é decorrência da 

Ordem Econômica preconizada pela Constituição Federal, que consagra a liberdade de 

iniciativa, assegurando a todos o direito ao livre exercício da atividade econômica
458

. 

Isso não quer dizer que essa liberdade seja absoluta. Conjugando-se a 

legalidade tributária com a livre iniciativa, tem-se que a medida de liberdade a ser exercida 

pelo contribuinte, nos quadrantes de um Estado de Direito no qual vige a legalidade estrita 

em matéria tributária, é exatamente aquela definida em lei. A lei, ao fixar os elementos 

essenciais das normas tributárias, traça os contornos do âmbito de liberdade do 

contribuinte, dentro do qual ele certamente poderá exercer de maneira protegida os seus 

direitos fundamentais. Caso contrário, a legalidade não se revestirá de garantia capaz de 

limitar o poder de tributar, como pretendeu estabelecer a Carta Magna
459

.  

Por isso, no nosso sentir, a liberdade do contribuinte de estruturar determinado 

planejamento tributário só pode ser restringida por meio da lei, jamais pelo órgão aplicador 

do Direito. Inexistindo lei que limite a liberdade de planejar, não pode esta ser limitada por 

meio de atividade exegética do aplicador do Direito. Nos contornos da Constituição 

Federal, a segurança jurídica impõe o texto da lei como única fonte do Direito, como 

determinante das hipóteses de imposição tributária, e não a vontade ou a exegese dos 

aplicadores do Direito ou dos órgãos de julgamento, visando a determinar que outra regra 

de tributação, não prevista para determinada situação, deva ser aplicada ao caso 

concreto
460

. 

Finalmente, impende recordar que, para que seja efetivamente assegurada a 

liberdade do contribuinte de estruturar determinado planejamento tributário, não basta a 

legalidade em sentido estrito, revelando-se vital, igualmente, a garantia de que haja 

segurança jurídica.
461

 Já dizia GERALDO ATALIBA que a liberdade de iniciativa, para que 
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não se transforme em mera figura retórica, pressupõe o clima de segurança e a 

previsibilidade do âmbito de atuação do Estado
462

.  

De fato, para a estruturação de um planejamento tributário, o contribuinte 

precisa avaliar as alternativas econômicas sob o ponto de vista do impacto fiscal, bem 

como prever quais são as consequências jurídicas futuras para tais alternativas. Ele precisa, 

para tanto, antecipar ao máximo os possíveis efeitos tributários de suas ações, de acordo 

com o direito positivo vigente. É necessário que o Direito seja, em síntese, cognoscível, 

calculável e confiável
463

, tema que será mais bem aprofundado adiante. 

 

3.2.3. Capacidade contributiva, isonomia tributária e solidariedade social 

Inúmeras questões se colocam quando se conjugam a legalidade tributária e a 

capacidade contributiva no contexto dos planejamentos tributários. MARCO AURÉLIO 

GRECO, por exemplo, entende que a liberdade dos contribuintes de estruturarem seus 

negócios da forma que melhor lhes aprouver não encontra limite apenas na lei, mas 

também nos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, ambos informados pelo 

princípio da solidariedade social
464

. 

Para o autor, o princípio da capacidade contributiva exerce, na atual 

Constituição, “função estruturante do sistema”. Assim, ao atuar como verdadeiro princípio 

informador do sistema ou, ainda, como diretriz positiva da sua conformação, a capacidade 

contributiva assume fundamental relevância. No campo tributário, representa 

desdobramento do princípio da solidariedade social e, portanto, configura-se como 

elemento necessário à consecução do objetivo fundamental da Carta Magna de construir, 

de modo efetivo, uma sociedade justa, livre e solidária (artigo 3º, I, da CF/88).
465

 

Segundo MARCO AURÉLIO GRECO, no bojo do ordenamento jurídico pátrio, a 

capacidade contributiva revela caráter positivo “em todos os momentos de concreção dos 

preceitos constitucionais: legislação, execução e jurisdição”
466

. Desse modo, referida 

eficácia jurídica alcança não só o legislador, como também os intérpretes e aplicadores do 
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Direito. Eis, nas suas palavras, a ideia de eficácia positiva do princípio da capacidade 

contributiva: 

(...) se existe capacidade contributiva captada pela lei tributária, ela tem 

de ser alcançada até onde for detectada; ou seja, o princípio funciona 

como vetor do alcance da legislação. Em outras palavras, a lei tributária 

alcança o que obviamente prevê, mas não apenas isto; alcança, também, 

aquilo que resulta da sua conjugação positiva com o princípio da 

capacidade contributiva.
467

 

A afirmação do jurista leva necessariamente às seguintes reflexões: a lei 

tributária alcança situação além daquela que a lei prevê? Pode o aplicador do Direito 

invocar uma pretensa eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva para 

promover uma tributação que desborde dos limites legais? 

No entendimento de MARCO AURÉLIO GREGO, os princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva servem de limite à liberdade de atuação dos particulares. Por essa 

razão que, diante de uma situação lacunosa, o autor rechaça a ideia de uma regra de 

fechamento do sistema como regra de liberdade (norma geral excludente), identificando 

uma regra de inclusão resultante da invocação da capacidade contributiva. Desse 

pressuposto teórico, MARCO AURÉLIO GREGO conclui que, neste caso, haveria uma norma 

geral inclusiva de tributação consistente na própria capacidade contributiva, que estabelece 

que determinado caso, por manifestar capacidade contributiva tributada pela lei, deve ser 

alcançado pela incidência tributária, ainda que não esteja especificamente previsto nessa 

mesma lei
468

.  

Em outras palavras, o jurista entende que conferir eficácia positiva à 

capacidade contributiva é fazer com que a lei, necessariamente, se estenda para tributar 

atos e negócios jurídicos não previstos em sua hipótese de incidência, mas que possuem 

efeitos econômicos equivalentes ao do fato nela previsto. Com isso, para MARCO AURÉLIO 

Greco, dado que o cerne da questão da lacuna está na existência de um conflito de valores 

a serem prestigiados no momento da aplicação do ordenamento positivo, ao se optar pela 

aplicação de uma norma geral inclusiva, de modo que o não expressamente previsto estará 

dentro do alcance da norma tributária, restam prestigiados valores do Estado Democrático 
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(capacidade contributiva, solidariedade e isonomia), em detrimento de valores do Estado 

de Direito (liberdade, propriedade e segurança)
469

. 

Acontece que, em vista da própria ideia de igualdade, para que se trate de 

maneira diversa duas situações equivalentes, é preciso que haja razão que justifique o 

tratamento diferenciado, o mesmo valendo para que aplique tratamento idêntico a 

situações, a princípio, díspares. O artigo 5º, caput, da Constituição Federal, assegura que 

todos são iguais perante a lei e garante a todos o direito à igualdade
470

. Na seara tributária, 

o artigo 150, inciso II, veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente, proibindo qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 

função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 

títulos ou direitos
471

. Há igualdade, portanto, não apenas na aplicação da lei (todos são 

iguais perante a lei), mas também na elaboração da lei (é vedado tratamento desigual para 

situações equivalentes)
472

. Busca-se com isso, de um lado, propiciar garantia individual 

contra perseguições e, de outro, tolher favoritismos
473

.  

A igualdade consagrada pela Constituição Federal não se confunde com a 

identidade, pois, diferentemente desta última, a igualdade é sempre relativa. KLAUS TIPKE 

bem ensina que o princípio de que o igual deve ser tratado igualmente não quer dizer 

idêntico, mas relativamente igual. Por isso, a aplicação da igualdade requer que se tenha 

em vista sempre um determinado critério de comparação (“igual em relação a quê?”). 

Nesses termos, o autor alemão entende que a igualdade deve ser vista como critério de 

comparação ou de justiça estabelecido compulsoriamente pelo legislador para assuntos 
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legalmente disciplinados
474

. Daí a essencial unidade entre igualdade e legalidade, redutível 

à perspicaz expressão cunhada por JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES: legalidade isonômica
475

. 

Seguindo os ensinamentos do jurista baiano, a legalidade consubstanciada nos 

artigos 5º, caput, e 150, II, da CF/88 está atrelada à noção de legalidade isonômica, que 

garante que apenas será realizada a igualdade tributária, afastando-se arbitrariedades, se o 

Poder Executivo, ao concretizar a norma tributária geral e abstrata, circunscrever-se aos 

padrões legais veiculados pela legislação ordinária e complementar
476

. 

Nessa perspectiva, a legalidade constitui instrumento de aplicação da isonomia 

e, ao padronizar o tratamento dos contribuintes, acaba lhes assegurando uma esfera 

reservada de autonomia privada. O padrão legal seleciona propriedades a serem avaliadas 

pelo aplicador do Direito e, nessa medida, reserva um campo de ação para a liberdade 

individual do contribuinte, que pode, ao exercitar sua autonomia privada, dele se afastar. 

Por tal razão, não cabe à fiscalização ignorar a eficácia do padrão legal como selecionador 

de propriedades relevantes para, desbordando dos limites da lei, tributar contribuintes que, 

dentro dos padrões legais, ou seja, sem simulação ou dissimulação, estruturam seus 

planejamentos tributários
477

. 

Com relação aos tributos cuja arrecadação afeta gastos a serem suportados por 

toda a coletividade, fundados, portanto, no princípio da solidariedade social, o constituinte 

elegeu a capacidade contributiva como critério de comparação dos contribuintes, 

representando esta última, então, verdadeiro corolário do princípio da igualdade 

tributária
478

. Para HUMBERTO ÁVILA, normas com finalidade de arrecadação devem ser 

avaliadas de acordo com um parâmetro de justiça: a capacidade contributiva. Tais normas 

não devem ser observadas a partir de sua finalidade, qual seja, a obtenção de receitas, 

porque isso conduziria a uma ampliação ainda maior das obrigações tributárias. Devem ser 

medidas pelo parâmetro da igualdade, que tem como critério constitucionalmente eleito a 

capacidade contributiva
479

.  
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Afiguram-se irretocáveis, nesse sentido, as lições de MORIS LEHNER, para 

quem a finalidade arrecadatória não deve servir como premissa para a interpretação 

finalística, seja da norma ou de seus destinatários, pois, se assim fosse, se teria por correta 

sempre a interpretação que levasse a mais alta arrecadação tributária
480

. Por tal motivo, 

para os tributos com finalidade arrecadatória, a própria Constituição Federal elegeu, 

inspirando-se no princípio da solidariedade da tributação, a capacidade contributiva como 

critério de comparação entre os contribuintes, conforme reza o artigo 145, § 1º
481

.  

Dessa forma, nos tributos cujo escopo é a arrecadação de recursos necessários 

e suficientes à manutenção do Estado, deve-se analisar não apenas a igualdade na 

distribuição da carga tributária, mas também a capacidade contributiva do contribuinte, 

notadamente porque, como escreveu ALCIDES JORGE COSTA, “igualdade tributária, no 

Brasil, consiste em tributar da mesma forma todos os que têm a mesma capacidade 

contributiva”
482

. Daí que RUY BARBOSA NOGUEIRA salienta que o princípio da capacidade 

contributiva, além de ser um princípio de justiça tributária, também o é de humanização e 

equidade da tributação
483

. Vê-se que, neste caso, a finalidade (distribuição igualitária da 

carga fiscal) aproxima-se do critério (capacidade contributiva)
484

. 

Para FERNANDO AURELIO ZILVETI, a capacidade contributiva deve ser 

entendida como princípio constitucional segundo o qual cada pessoa deve contribuir para 
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as despesas estatais na exata proporção da sua capacidade econômica. Vale dizer, os custos 

públicos devem ser rateados proporcionalmente entre os cidadãos, de modo que essa 

divisão equitativa das despesas tome em consideração a capacidade individual de suportar 

o encargo fiscal, separando, com isso, a parcela necessária à sobrevivência digna do 

cidadão (mínimo existencial) daquela a ser utilizada no custeio dos gastos públicos
485

.  

Levando em conta essas considerações, não há dúvidas de que o princípio da 

capacidade contributiva destina-se tanto ao legislador quanto ao aplicador do Direito, 

conforme demonstrou MARCO AURÉLIO GRECO. Contudo, ele deve ser visto, de ambos os 

planos, de modo objetivo, jamais como fundamento de uma interpretação que procure 

alcançar, por meio da tributação, manifestações de capacidade econômica não previstas na 

hipótese da norma tributária. 

Na seara do Direito Tributário, a necessidade de observância da capacidade 

contributiva prevista pela Constituição Federal dirige-se, de modo primário, ao legislador, 

no sentido de limitar o poder de tributar, e, de modo secundário, à Administração 

Tributária, que deve dar eficácia ao princípio identificando o patrimônio, os rendimentos e 

as atividades do contribuinte, desde que respeitados os direitos e garantias individuais 

constitucionalmente assegurados, bem como os limites previstos na própria legislação 

infraconstitucional. Recorda-se que a atuação do Poder Executivo é vinculada à aplicação 

dos fatores de discriminação legalmente fixados, pois, ainda que instrumentos secundários 

introdutores de normas possam ser criados pelo Executivo, estes sempre devem ser 

plenamente compatíveis com os padrões legalmente estabelecidos
486

. 

HUGO DE BRITO MACHADO sustenta que, em face do ordenamento jurídico 

brasileiro, os princípios da capacidade contributiva e da isonomia não podem servir como 

fundamento de possível ampliação das normas de incidência tributária, realizada por meio 

de atividade interpretativa. Isso porque, se analisados da perspectiva do atual sistema 

constitucional tributário, tais princípios devem ser vistos em plena harmonia com o 

princípio da legalidade.
487

 HERMES MARCELO HUCK reforça esse entendimento quando 

assinala que não cabe ao intérprete fazer uso do critério da capacidade econômica fora ou 
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além do texto legal para fins de tributação, na medida em que a capacidade contributiva 

não gera, por si só e automaticamente, uma obrigação tributária, que depende de prévia 

autorização legal
488

. 

Inegavelmente, o conteúdo das normas tributárias é de natureza econômica, 

uma vez que, em obediência ao princípio da capacidade contributiva, deve-se respeitar, 

quando da elaboração da lei que irá criar o tributo, a capacidade econômica do 

contribuinte. Todavia, a mera detenção de capacidade econômica para contribuir, não gera, 

por si só, direito de o Fisco tributar tal situação. Exemplo normalmente citado é o do 

Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto na Carta Magna, em seu artigo 153, inciso VII, 

mas ainda não instituído em lei complementar.  

Ora, por algum motivo, decidiu-se não se tributar, ainda, as grandes fortunas, 

mesmo que o ato de possuí-las revele nítida capacidade econômica. Tal fato só passa a ser 

relevante, para fins de tributação, depois de definido em lei como hipótese de incidência da 

norma tributária. Por isso, RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA lembra que a capacidade 

contributiva apenas existe após a ocorrência de um fato, com conteúdo econômico, que 

seja o “fato gerador” de algum tributo, pelo que é possível que se retire desse substrato 

econômico, revelador de capacidade contributiva, a parcela destinada ao erário público, 

tudo segundo as competências tributárias que a Constituição outorga.
489

 

Diante desse quadro, é inadmissível, no contexto do atual Sistema 

Constitucional Tributário brasileiro, que se pretenda concretizar valores sociais e coletivos, 

com fundamento numa pretensa eficácia positiva da capacidade contributiva, ignorando, 

para tanto, a rígida repartição das competências tributárias impositivas e os direitos e 

garantias individuais, que, fixados por meio de regras, representam verdadeiras balizas à 

atividade tributária impositiva do Estado. Noutras palavras, não se pode querer tributar da 

mesma forma duas situações diferentes do ponto de vista jurídico, mas que revelam 

similitude com relação ao conteúdo econômico, com fundamento constitucional buscado 

diretamente na solidariedade social.  

Com efeito, o princípio da capacidade contributiva deve ser visto como uma 

garantia do contribuinte, que lhe confira proteção em face do poder tributário impositivo 
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dos entes tributantes, e não como ferramenta a ser utilizada pelo Fisco contra o 

contribuinte
490

. O poder de tributar do Estado é concedido por meio de regras de 

competência e seu exercício deve se dar por meio de lei. Assim, os princípios da igualdade 

e da solidariedade não podem servir de instrumento de instituição ou aumento do poder do 

Estado não previsto em regras de competência e não exercido por meio de lei
491

. Segundo 

LUCIANO AMARO, 

(...) se o intérprete pudesse pesquisar o conteúdo econômico de um dado 

negócio jurídico para, à vista de sua similitude com o conteúdo de outro 

negócio, estender para o primeiro a regra de incidência do segundo, o fato 

gerador do tributo deixaria de corresponder à previsão abstrata posta na 

lei (princípio da reserva de lei); contra normas expressas do nosso sistema 

tributário, a analogia para tributar (ou para isentar) seria invocável, com 

base em que, sendo igual o conteúdo econômico, a norma a aplicar seria 

também a mesma.
492

 

Desse modo, a denominada eficácia positiva da capacidade contributiva não 

pode servir como suporte de desconsiderações de negócios lícitos, legalmente planejados 

pelos contribuintes, mas que, ao arbítrio interpretativo da autoridade administrativa, seja 

considerado abusivo, pois se estará tributando, assim, além dos limites legais. A igualdade 

tributária, conforme visto nas linhas acima, traduz uma limitação ao poder de tributar e, 

portanto, trata-se de meio de proteção do contribuinte, nunca como meio de tributação que 

valide atuação do Estado sem respaldo em lei. Por isso, tendo em vista que a capacidade 

contributiva é corolário da igualdade, esta não configura limite à liberdade de atuação dos 

contribuintes que esteja amparada e respaldada pela lei
493

.  

Ressalta-se, nesse ponto, a advertência feita por HUMBERTO ÁVILA no sentido 

de que a garantia da legalidade pode ser violada tanto na interpretação da norma, quanto na 

qualificação dos fatos. Na interpretação da norma, quando a lei tributária criar um encargo 

e o aplicador ampliar sua hipótese de aplicação por meio de uma interpretação extensiva ou 
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quando tiver sido instituída uma desoneração por meio de lei e o aplicador restringir a sua 

hipótese na aplicação, utilizando-se, para tanto, de uma interpretação restritiva, como seria 

o caso, por exemplo, de serem criados requisitos não previstos em lei para que uma 

empresa se aproveite de determinada dedução. Na qualificação dos fatos, quando for 

estendida a aplicação de uma lei prevista para um fato para outro nela não previsto, sob o 

argumento de que são semelhantes (analogia), ou quando o aplicador, ao invés de avaliar 

os fatos da perspectiva da lei tributária, restringindo-se às formas de Direito Privado 

efetivamente utilizadas pelo contribuinte, sem afastar-se dos seus requisitos essenciais, 

opta por qualificá-los sob a perspectiva da sua mera substância econômica (interpretação 

econômica)
494

. 

Ademais, acerca da propalada eficácia positiva da capacidade contributiva, que 

é oxigenada pela intenção de se alcançar, por meio da tributação, efetiva solidariedade 

social, pontualmente advertiu HUMBERTO ÁVILA: 

É que a tributação com base na solidariedade social contraria, dentre 

outras normas, as regras de competência, e o sobreprincípio da segurança 

jurídica e seus subelementos da legalidade, da irretroatividade e da 

anterioridade (...). Os princípios, na Constituição Federal, não apenas 

valorizam elementos fáticos ligados à solidariedade, mas, também, 

elementos relacionados à segurança e previsibilidade da decisão segundo 

padrão normativo previsto (Estado de Direito, segurança jurídica, 

legalidade e atribuição de poder por meio das regras de competência). A 

interpretação que se centra exclusivamente na solidariedade social 

desconsidera o ordenamento constitucional como um todo.
495

 

Portanto, no contexto da elisão tributária, conferir eficácia positiva ao princípio 

da capacidade contributiva, a fim de justificar a tributação de situações não descritas no 

suposto da norma tributária, significa desconsiderar todas as regras de competência 

detalhadamente delimitadas na Constituição Federal, bem como todos os direitos e 

garantias individuais do contribuinte em face do poder impositivo do Estado, que sequer 

podem ser objeto de emenda constitucional, por terem sido elevadas à condição de 

cláusulas pétreas, consoante previsão do artigo 60, § 4º, inciso IV, da Lei Maior brasileira. 
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Dentro da premissa inicialmente estabelecida de não fazer uma simples 

invocação retórica dos princípios, é importante constatar que não pode ser conferida 

eficácia positiva ao princípio da capacidade contributiva, desconsiderando-se totalmente o 

princípio da legalidade (isonômica), pois esse tipo de interpretação consistiria em evidente 

afronta ao ordenamento, que pressupõe o convívio harmônico entre os princípios que 

informam a percussão tributária. 
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4. SEGURANÇA JURÍDICA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

É praticamente impossível desentrelaçar a relação umbilical existente entre 

planejamento tributário e segurança jurídica, na medida em que, para que seja garantida a 

autonomia do contribuinte de livremente estruturar os seus atos e negócios jurídicos, de 

forma a sofrer o menor ônus tributário legalmente possível, revela-se vital a presença de 

segurança jurídica.
496

 Afinal, como ensinou GERALDO ATALIBA, a liberdade de iniciativa, 

para que não se transforme em mera figura retórica, pressupõe o clima de segurança e a 

previsibilidade do âmbito de atuação do Estado
497

.  

No exercício de sua atividade, não restam dúvidas de que o contribuinte irá 

avaliar as alternativas econômicas levando em consideração o impacto fiscal, notadamente 

porque o ônus tributário, na maioria das vezes, representa grande parte do custo das 

empresas ou mesmo de atos e negócios jurídicos praticados por particulares. Nesse cenário, 

para viabilizar a realização de um planejamento tributário, o contribuinte faz uma 

prospecção das consequências jurídicas futuras relativas aos caminhos a serem tomados 

para a obtenção de uma economia legítima de tributos, para, então, estruturar licitamente 

seus negócios.  

Ocorre que, no momento dessa avaliação, surgem dificuldades tanto com 

relação à interpretação do texto normativo existente e de seus efeitos, especialmente no que 

diz respeito aos limites ao planejamento tributário efetivamente positivados, quanto no que 

tange à manutenção desse suporte normativo no tempo, o que HUMBERTO ÁVILA irá 

denominar, respectivamente, de incerteza estática e incerteza dinâmica
498

. 

Ambas as noções de incerteza, além de poderem restringir sobremodo a 

capacidade de planejamento do contribuinte e, por consequência, o regular exercício da 

atividade econômica, seguramente não se coadunam com a ideia de segurança jurídica, 

pois esta, ao revés, representa um estado de certeza. Nesse aspecto, conforme já adiantado, 

importante salientar que a relação entre segurança e certeza não deve ser entendida em 

termos absolutos. A afirmação de que inexiste segurança jurídica quando da 

impossibilidade de haver certeza parte da premissa de que segurança jurídica só existe se 

houver certeza prévia, completa e absoluta do conteúdo das normas jurídicas. 
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No cotidiano do ser humano, contudo, predomina a liberdade. Assim, para que 

as ideias de segurança e de certeza se amoldem à realidade, deve ser deixada de lado a 

concepção de que a invariabilidade, a uniformidade total, a estabilidade completa e a 

certeza absoluta são responsáveis por identificar a segurança jurídica
499

, para compreender 

que, numa sociedade flexível, mutável e em constante evolução social, o papel da 

segurança jurídica é o de, por meio dos instrumentos fornecidos pelo direito positivo, 

buscar conferir estabilidade, acolher as expectativas legitimamente criadas, proteger a 

confiança e reduzir as imprevisibilidades de um mundo que, atualmente, é tipicamente 

instável, plural e complexo, na realidade social e do Direito
500

. 

Eis o desafio a ser enfrentado no presente capítulo: explorar a estrutura, as 

dimensões, o conteúdo e a eficácia da norma-princípio que institui, no altiplano 

constitucional brasileiro, a segurança jurídica, especialmente os impactos decorrentes 

dessas constatações na seara do planejamento tributário. 

 

4.1. Significação de segurança jurídica 

A análise da segurança jurídica pressupõe a delimitação semântica dos signos 

que compõem a expressão segurança jurídica, especialmente em consideração à 

pluralidade de significados possíveis de serem atribuídos para tal expressão. Daí a 

necessidade de diferenciar a segurança jurídica de outros tipos de segurança, antes de 

qualquer incursão mais profunda na estrutura, fundamentos, conteúdo, dimensões e 

eficácia do princípio da segurança jurídica no contexto do planejamento tributário.  

Em vista da polissemia ínsita à expressão segurança jurídica, como advertiu 

MIGUEL REALE, não se trata de tarefa fácil procurar saber o que significa segurança nos 

domínios do Direito
501

. Qualquer tentativa de formulação de um conceito que se pretenda 

exaustivo dificilmente atenderá a todas as definições já apresentadas pela doutrina para a 

referida expressão, na medida em que poderá ser sempre considerado excessivamente 

genérico ou insuficiente para abarcar todas as possibilidades do princípio da segurança 
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jurídica
502

. De qualquer maneira, o estudo aprofundado da intensidade semântica dos 

signos segurança jurídica é inteiramente indispensável para um exame seguro do aludido 

princípio
503

. 

A palavra segurança é costumeiramente empregada no sentido da busca do ser 

humano pela proteção contra ameaças externas de qualquer natureza, como ocorre, por 

exemplo, nos casos em que o homem pretende proteger-se da violência, do crime, da dor, 

ou seja, procura estar protegido contra algo que represente uma ameaça externa à sua 

integridade física
504

. A mesma expressão é utilizada também no sentido da procura por um 

estado de liberdade diante do medo e da ansiedade, isto é, quando o ser humano almeja um 

estado de tranquilidade emocional em face das vicissitudes da vida (segurança interna e 

psicológica). 

Nesse contexto é que MIGUEL REALE argutamente percebeu a necessidade de 

distinguir o “sentimento de segurança”, caracterizado pelo estado de espírito dos 

indivíduos e dos grupos na intenção de usufruir de um complexo de garantias, deste 

complexo de garantias propriamente dito, que representa o conjunto de providências 

instrumentais capazes de fazer gerar e proteger aquele estado espiritual de tranquilidade e 

concórdia
505

. Tal diferenciação também foi notada por HÉCTOR B. VILLEGAS ao analisar o 

princípio da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário. 

O catedrático da Universidade Nacional de Córdoba diferencia dois aspectos 

da segurança jurídica, um subjetivo e o outro objetivo. O primeiro está relacionado a um 

sentimento de confiança da pessoa, decorrente da sua convicção interna de que está livre 

de perigos, danos e riscos. O segundo, por sua vez, é fruto das garantias que a sociedade 

assegura às pessoas, bens e direitos, garantias estas que devem ser estáveis e previsíveis
506

. 

Nessa mesma linha, FERNANDO SAINZ MORENO igualmente identifica duas 

concepções para a segurança jurídica. Uma, estritamente formal, que apenas exige clareza 
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e precisão das normas e do ordenamento jurídico em seu conjunto; e outra que, além dessa 

exigência, acrescenta-lhe a necessidade de se preservar o valor material da confiança e da 

estabilidade e, em definitivo, a paz social
507

. 

A segurança pode significar, ainda, um estado de proteção de bens e direitos 

individuais e coletivos, como a vida, a liberdade, a propriedade e a saúde. Por isso que, 

inspirado nas lições do filósofo francês H. BERGSON, TEOPHILO CAVALCANTI FILHO atenta 

para a tendência natural do ser humano de estabelecer um ambiente de ordem, que, além de 

ser essencial tanto à vida individual quanto à vida em comunidade, torna possível que suas 

exigências mais caras sejam satisfeitas. Nesse contexto, o autor coloca o Direito dentro da 

própria vida social, atribuindo-lhe a responsabilidade de estabelecer a ordem e a segurança 

a serem instauradas nos agrupamentos humanos. No seu entendimento, revela-se 

impossível a convivência ordenada da sociedade sem concomitante estrutura jurídica
508

. 

Assim, o Direito surge como instrumento de organização da vida em sociedade 

para a afirmação da segurança, a qual, nessa perspectiva, constitui um traço imanente ao 

Direito
509

. Como disseram GERALDO ATALIBA e CLÉBER GIARDINO, o Direito é, por 

excelência, instrumento de segurança, pois “assegura a governantes e governados os 

recíprocos direitos e deveres, tornando viável a vida social”
510

.  

Para GUSTAV RADBRUCH, a segurança jurídica exige positividade do Direito, 

pois, se não se pode fixar aquilo que é justo, deve ser ao menos possível que se estabeleça 

o que é jurídico
511

. Assim, segurança vem a ser, para todos, a clara delimitação e proteção 

do direito contra o não direito. Nas palavras de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., o Direito, 

com sua positividade, confere segurança às pessoas, criando “condições de certeza e 

igualdade que habilitam o cidadão a sentir-se senhor de seus próprios atos e dos atos dos 

outros”
512

. 
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Cabe, aqui, a ressalva feita por ARTHUR KAUFMANN. Segundo sustenta o autor 

alemão, de fato, para que o Direito seja seguro, faz-se necessária a sua positividade. 

Positividade não significa, contudo, apenas a circunstância de o Direito ser posto, vez que 

o Direito Consuetudinário, por exemplo, não é posto, mas é, todavia, por força de uma 

prática reiterada e duradoura, positivo. O ponto decisivo é que os pressupostos da lei sejam 

estabelecidos de maneira tão exata quanto possível, e que, por isso, possam ser 

determinados sem arbitrariedades, o que ele irá denominar de imperativo de precisão
513

.  

Sob esse prisma é que o Estado irradia a positividade plena, representando, 

para a sociedade, que dele emana o principal estímulo de segurança e certeza para o 

convívio coletivo, constituindo uma garantia de orientação e de comportamento não só no 

que diz respeito a cada pessoa em sua individualidade, mas também com relação à 

comunidade como um todo, inclusive em face dos demais ordenamentos
514

. Essa exigência 

de segurança de orientação é uma das necessidades básicas do ser humano, e o Direito trata 

de satisfazê-la ao dimensioná-la juridicamente
515

. 

Por esse motivo é que TEOPHILO CAVALCANTI FILHO afirma que a razão 

fundamental que justifica o Direito é a exigência de certeza e segurança nas relações que se 

estabelecem na sociedade
516

. Adotando posicionamento semelhante, CELSO ANTÔNIO 

BANDEIRA DE MELLO destaca que a segurança e a estabilidade são responsáveis por nortear 

a conduta dos homens. Por isso, na concepção do autor, o princípio da segurança jurídica 

representa, provavelmente, o maior de todos os princípios fundamentais do Direito, 

porquanto se encontra na base dele, no seu ponto de partida
517

. 

Assim como o ser humano consegue estabelecer maior segurança ao ambiente 

natural por meio do conhecimento científico e técnico, procura igualmente conferir, por 

meio da positivação de normas, maior segurança no ambiente social, proporcionando, na 

máxima medida possível, certeza e segurança nas relações sociais. Apenas assim se 

constrói uma ordem em sentido legítimo, superando o arbítrio e os impulsos egoísticos de 
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cada um por diretivas gerais, que a todos são impostas
518

. Nesses termos, o Direito é, por 

excelência, instrumento nato da segurança jurídica
519

. 

Para RUBÉN O. ASOREY, a segurança representa valor essencial que, para além 

de sua relação com a justiça, é imprescindível para a vida em sociedade, pois, sem a sua 

presença, dificilmente outros valores poderiam ser realizados, até mesmo aqueles de maior 

hierarquia
520

. Aliás, por conta dessa característica, existem autores que elencam a 

segurança jurídica como elemento de definição do próprio Direito, considerando que um 

ordenamento jurídico no qual inexista certeza não pode ser considerado, por definição, 

jurídico. Dentre eles, o maior expoente dessa concepção é GUSTAV RADBRUCH, para quem 

a segurança jurídica é da essência do direito positivo, representando um dos elementos que 

compõem o núcleo do Direito e sem o qual ele não se caracteriza
521

. Trata-se de concepção 

definitória de segurança jurídica, a qual, nesse caso, é um elemento integrante da definição 

de Direito, mas não propriamente uma norma jurídica
522

.  

HUMBERTO ÁVILA realça ainda as possibilidades de a segurança jurídica ser 

vista como fato e como valor. No primeiro sentido, não diz respeito a um comportamento 

que deva ser adotado ou a um estado ideal de coisas que deva ser alcançado, mas sim a 

uma realidade fática que se entenda existente. Assim, ao empregar a expressão segurança 

jurídica, pretende-se, nesse aspecto, traduzir um juízo de fato acerca daquilo que se julga 

existir no plano da realidade. Como valor, denota uma afirmação sobre um estado 

desejável em vista de razões sociais, políticas, culturais ou econômicas, e não 

especificamente por conta da existência de uma imposição normativa. Representa, pois, um 

juízo axiológico sobre aquilo que se tem por ideal e positivo de acordo com um 

determinado sistema de valores. Outrossim, revela um valor porque apresenta as notas 
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gerais dos valores
523

 (implicação bipolar, referibilidade, preferibilidade, hierarquia, 

incomensurabilidade, inexauribilidade, objetividade, historicidade etc.
524

). 

A segurança jurídica pode ser vista ainda como norma jurídica, mais 

especificamente norma-princípio, já que diz respeito a um estado de coisas que deve ser 

buscado mediante a adoção de comportamentos que produzam efeitos que contribuem para 

a sua promoção. Partindo desse ponto de vista, a expressão segurança jurídica revela um 

juízo prescritivo acerca daquilo que deve ser buscado em consonância com o ordenamento 

jurídico brasileiro
525

.  

A constatação de que não se pode confundir a segurança jurídica como fato 

(dimensão fática), como valor (dimensão axiológica) e como norma (dimensão normativa) 

não quer dizer que esses juízos não mantenham entre si uma necessária correlação. Com 

efeito, a segurança jurídica, na qualidade de norma, também expõe uma valoração 

legislativa positiva, consubstanciando, dessa maneira, um valor
526

. Ainda, igualmente 

pressupõe a possibilidade de realização de um determinado estado de fato, relacionando-se, 

então, com uma situação fática. E como situação de fato, transparece uma valoração 

positiva, incorporando, nesse aspecto, tanto um enfoque valorativo quanto normativo. Por 

fim, como elemento definitório do Direito, denota-se a importância do princípio da 

segurança jurídica na instituição e na aplicação das normas jurídicas
527

.  

Essas observações, além de demonstrar que as diferentes dimensões da 

segurança jurídica não impedem que haja entre elas uma inter-relação semântica
528

, 

atestam que, a pretexto de se tratar de um mesmo objeto sob idêntica perspectiva, pode-se 

estar examinando-o sob diferentes pontos de vista. Delimitar o objeto e o seu ângulo de 

análise é pressuposto inapelável da sua efetiva compreensão, e o exame da segurança 

jurídica não prescinde dessas condições epistemológicas. 

Por tal razão, para fins do presente estudo, seguindo as lições de JOSÉ SOUTO 

MAIOR BORGES, recorda-se que a segurança jurídica interessa enquanto valor imanente ao 

ordenamento jurídico, na medida em que é matéria de direito posto e, dessa maneira, 
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carrega em si um valor contemplado e consignado em normas de direito positivo
529

. Por 

isso, a segurança jurídica apenas entra em cena quando se ultrapassa a aludida dimensão 

psicológica individual para adentrar a dimensão axiológica social, representando fenômeno 

valorativo intersubjetivável vinculado ao Direito de uma determinada sociedade, que, 

portanto, há de ter sempre o jurídico como seu objeto ou como seu instrumento
530

.  

Partindo dessa premissa, a segurança jurídica é aqui examinada como norma 

jurídica da espécie princípio. Princípios, como visto anteriormente, são normas que 

estabelecem um estado ideal de coisas para cuja realização é necessária a adoção de 

condutas que provocam efeitos que contribuem para a sua promoção. Ou seja, eles 

envolvem um fim (estado de coisas) e meios para que se alcance esse fim (comportamentos 

necessários à sua promoção). 

Assim sendo, adotando as lições de HUMBERTO ÁVILA, a segurança jurídica, na 

qualidade de norma-princípio, deve ser entendida como prescrição, direcionada aos 

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, “que determina a busca de um estado de 

confiabilidade e de calculabilidade do ordenamento jurídico com base na sua 

cognoscibilidade”
531

. Cumpre frisar, aqui, que aplicação do princípio da segurança jurídica 

demanda a sua relação com uma realidade jurídica, ou seja, pressupõe o cotejo de uma 

norma (princípio da segurança jurídica) com outra norma, legal, administrativa ou 

judicial
532

. Como assinala CÉSAR GARCIA NOVOA, o direito à segurança jurídica é o direito 

a um Direito seguro, tendo por objeto, portanto, a própria normatividade
533

. 

Sob esse prisma, vê-se que o objeto do princípio da segurança jurídica não é, 

diretamente, a configuração da realidade, mas sim a configuração do Direito ou de um 

direito como ferramenta instrumental para se configurar a realidade. Não é de estranhar, 

então, que o princípio da segurança jurídica tenha em seu conteúdo outros princípios que 
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sejam tidos como meios adequados para que, por meio deles, se realize e se alcance a 

segurança jurídica
534

. 

Dessa maneira, ainda que o objeto do princípio da segurança jurídica não seja, 

diretamente, a configuração da realidade, este não deixa de representar prescrição que 

determina a busca de um estado ideal de coisas para cuja realização é necessária a adoção 

de meios (jurídicos que sejam) que provocam efeitos que contribuem para a sua efetiva 

realização. Especificamente no que toca o âmbito do Direito Tributário, vale lembrar que 

não há dois princípios da segurança jurídica, um geral e outro tributário, mas 

singularidades relativamente à sua aplicação que dependem do ramo jurídico. 

RUBÉN O. ASOREY lembra que o Direito Tributário é um direito de exação 

constitucionalmente expresso e, por assim ser, o princípio da segurança jurídica, em razão 

do seu caráter fundamental, resulta preeminente na seara tributária
535

. O caráter oneratório 

do Direito Tributário acaba por atingir direitos fundamentais relacionados, dentre outros, à 

liberdade, à propriedade, à dignidade e à igualdade, e, por conseguinte, reclama proteção 

especial do princípio da segurança jurídica
536

. De fato, não há como resguardar 

minimamente a eficácia de tais direitos fundamentais se não houver confiabilidade e 

calculabilidade normativas. Eis o motivo que leva ALBERTO XAVIER a dizer que o Direito 

Tributário é, de todos os demais ramos jurídicos, aquele em que a segurança jurídica 

assume a sua maior intensidade possível
537

. 

Portanto, a segurança jurídico-tributária pode ser entendida como uma norma-

princípio que exige dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a adoção de condutas 

que contribuam para a existência, em benefício dos contribuintes e no seu ponto de vista, 

de elevado grau de confiabilidade e de calculabilidade normativas, tendo por base uma 

elevada cognoscibilidade do sistema jurídico, que favoreça a compreensão e o controle das 

estruturas argumentativas de construção das normas individuais e concretas, traduzindo-se, 

assim, como verdadeiro instrumento garantidor do respeito à capacidade dos contribuintes 

de, sem enganos e arbitrariedades, organizar de maneira digna e responsável o seu 
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presente, bem como estruturar um planejamento tributário juridicamente informado do seu 

futuro
538

. 

Destarte, o princípio da segurança jurídica não é diferente, na estruturação 

formal de seus elementos e das suas dimensões, no contexto do Direito Tributário. Difere-

se, no entanto, no que tange aos seus fundamentos e à sua eficácia, tendo em vista as suas 

normas setoriais e a finalidade e os efeitos peculiares que elas podem experimentar.  

 

4.2. Fundamentos 

O princípio da segurança jurídica não está previsto, de maneira específica, em 

nenhum dispositivo que lhe dê suporte físico. Trata-se, portanto, de um clássico caso de 

norma sem dispositivo
539

, razão pela qual resulta extremamente importante que sejam 

apontados, neste tópico, os fundamentos constitucionais, expressos ou mesmo que, direta 

ou indiretamente, digam respeito à busca dos ideais de confiabilidade e de calculabilidade 

do ordenamento jurídico, fundado na sua inteligibilidade, os quais permitem ao intérprete, 

desse modo, construir a norma-princípio da segurança jurídica no contexto do Sistema 

Constitucional Tributário brasileiro. 

Nessa premissa é que os fundamentos da segurança jurídica são aquelas 

normas em razão das quais, por dedução ou por indução, é possível que o intérprete 

construa os ideais de cognoscibilidade, de confiabilidade e de calculabilidade do 

ordenamento jurídico. Representam, em síntese, o arcabouço normativo a partir do qual o 

princípio da segurança jurídico é erigido
540

. 

 

4.2.1. Fundamentos diretos 

Como se sabe, o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 institui um Estado 

Democrático destinado a “assegurar” os direitos sociais, individuais, a liberdade, a 

igualdade, a justiça e a própria segurança como valores supremos da sociedade brasileira, 

fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna. Assegurar significa 
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tornar seguros os valores enumerados
541

. Levando em consideração que o preâmbulo dita 

os valores que a Carta Magna pretende implantar
542

, seja pelo uso expresso das palavras 

assegurar e segurança, seja também pela remissão aos signos ordem e harmonia
543

, 

evidencia-se, já na primeira mensagem da Lei Maior, grande preocupação do legislador 

constituinte com a efetiva implantação da segurança jurídica no ordenamento jurídico 

pátrio. 

Assim, pode se dizer que a necessidade de uma proteção geral da segurança 

tem como seu primeiro fundamento direto o preâmbulo da Constituição Federal de 1988. 

Trata-se de um valor social a ser resguardado pelo Direito, o qual se caracteriza, nesse 

aspecto, como instrumento assecuratório da segurança. Vale lembrar que, ao proteger 

diretamente a segurança pela via do Direito, a Constituição acaba protegendo 

indiretamente a segurança do Direito, porquanto a segurança a ser resguardada apenas se 

viabiliza se o próprio ordenamento jurídico for seguro
544

. 

No caput do artigo 5º, a Constituição Federal ainda estabelece, dentre outras, a 

garantia dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no País à segurança. Aqui a segurança 

apresenta-se como categoria constitucional inclusa dentre os direitos e garantias 

fundamentais, individuais ou coletivos
545

. Como direito individual, a segurança está 

positivada, na dicção expressa do caput do artigo 5º, ao lado dos direitos à vida, à 

liberdade, à igualdade e à propriedade
546

. Deve ser vista, portanto, como um direito 

individual, oponível ao Estado e a ser por ele mesmo garantido. Ademais, por estar posto 

ao lado dos direitos à liberdade, à igualdade e à propriedade, valores esses socialmente 

objetivos, e não meramente estados psicológicos individuais, indica-se que o termo 

segurança foi utilizado no sentido de segurança jurídica, ainda mais se levado em conta 

que, entre os direitos fundamentais discriminados nos incisos do artigo 5º, há vários 

relativos à segurança física e individual (por exemplo, garantia do habeas corpus contra 
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restrição abusiva da liberdade constante do inciso LXVII, etc.)
547

. Daí as lições precisas de 

GERALDO ATALIBA: 

Na verdade, esse conjunto de preceitos que forma a tábua das liberdades 

públicas do art. 5º só pode ser entendido adequadamente no seu conjunto: 

uns preceitos apoiam os outros, harmonizam-se entre si e completam os 

demais. O radical que os unifica e lhes dá plenitude de sentido está no 

caput do art. 5º, dentro do qual a ideia dominante central é a de segurança 

jurídica.
548

 

Tomando por referência essa disposição arquitetônica do sistema 

constitucional, em que a segurança jurídica é enunciada já no preâmbulo e no artigo 5º, 

caput, JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES destaca a sua importância como direito e garantia 

fundamentais, pugnando, por tal razão, que ela não pode ser desconsiderada em qualquer 

nível de aplicação infraconstitucional (leis, regulamentos fiscais e até nos atos de sua 

execução). Eis uma característica particular dos princípios fundamentais, os quais, segundo 

o autor, devem permear a exegese constitucional em qualquer tópico de aplicação do 

sistema jurídico positivo no que concerne ao plano hierárquico infraconstitucional
549

. 

No artigo 103-A da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 

45/2004, percebe-se também uma clara proteção pontual da segurança jurídica. Ao 

estabelecer no § 1º do referido artigo que a súmula vinculante terá por objetivo a validade, 

a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia 

atual entre órgãos judiciários ou entre estes e a Administração Pública, que acarrete grave 

insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, a 

Constituição Federal brasileira deixou expressa a necessidade de haver cognoscibilidade 

(exigência de clareza e inteligibilidade das normas e de sua aplicação) e calculabilidade 

(exigência de previsibilidade e de vinculação normativa) do ordenamento jurídico
550

. 

No artigo 5º, inciso XXXVI, ao determinar que a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, o Texto Constitucional protege a 

segurança jurídica no que diz respeito à confiabilidade do ordenamento. Ao assim 

proceder, resguardam-se as situações jurídicas estabelecidas no passado, para garantir a 
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confiança dos cidadãos e a própria estabilidade do Direito
551

, isto é, protege-se, por meio 

de regra, a eficácia reflexiva do princípio da segurança jurídica, objetivamente destinada a 

manter algo conquistado através do Direito no passado
552

. Tal regra dirige-se, 

primariamente, ao legislador e, reflexamente, aos órgãos judiciários e administrativos, 

alcançando, inclusive, o constituinte derivado, já que configura direito individual protegido 

pelas limitações materiais do art. 60, § 4º, IV, da CF/88
553

. 

 

4.2.2. Fundamentos indiretos por dedução 

Além de prever alguns fundamentos diretos da segurança jurídica, a 

Constituição Federal também exige a busca de fins mais amplos, dos quais podem ser 

deduzidos fins mais restritos necessários à sua realização, os quais exprimem, 

conjuntamente analisados, os ideais de confiabilidade e de calculabilidade do sistema 

jurídico, que compõem o princípio da segurança jurídica. Nessa perspectiva, os elementos 

da segurança jurídica são deduzidos a partir de sobreprincípios que impõem fins mais 

amplos relativamente à segurança jurídica. HUMBERTO ÁVILA identifica, aqui, os princípios 

objetivos estruturantes do ordenamento jurídico
554

. 

O primeiro deles é o princípio do Estado Democrático de Direito. De fato, a 

segurança jurídica normalmente é considerada princípio inafastável do Estado de Direito, 

de tal sorte que passou a ter, para muitos autores, o status de subprincípio concretizador do 

princípio fundamental e estruturante do Estado de Direito. Segundo J. J. GOMES 

CANOTILHO, na medida em que o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e 

conformar autônoma e responsavelmente sua vida, desde cedo se consideram os princípios 

da segurança jurídica e da proteção da confiança como elementos constitutivos do Estado 

de Direito
555

. Daí INGO WOLFGANG SARLET dizer que a segurança jurídica integra, na 
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condição de subprincípio, os elementos nucleares da noção de Estado de Direito plasmada 

no altiplano constitucional (preâmbulo e art. 1º)
556

. 

Da mesma forma, MISABEL DERZI sustenta que a segurança jurídica constitui 

uma das bases do Estado Democrático de Direito. Lembra a autora que a acepção 

etimológica da palavra democracia (demos = povo e kratos = governo) remete à ideia de 

que essa forma de governo é aquela na qual o povo é o detentor primário e originário do 

poder e, portanto, se auto-ordena, se autodenomina, se autoimpõe a própria ordem jurídica, 

codeliberando e codecidindo as normas que regem a ordem social, quer diretamente por 

meio das democracias diretas, quer indiretamente por representantes eleitos de forma 

revogável
557

. Por isso, a sujeição dos cidadãos à Constituição e ao resto do ordenamento 

jurídico requer que o exercício do poder estatal se dê de maneira previsível e, portanto, 

segura. 

Noutras palavras, pressupõe-se que o exercício do poder público se dará por 

meio de seus legítimos titulares e de acordo com os princípios e regras que regem o 

sistema jurídico ao qual está submetido o cidadão
558

. Isso porque o princípio do Estado 

Democrático de Direito não está apenas associado à universalidade e não arbitrariedade do 

Direito, mas também à exigência de que o poder estatal seja exercido por regras gerais, 

claras, conhecidas, relativamente constantes no tempo, prospectivas e não contraditórias
559

. 

Nos dizeres de PAULO AYRES BARRETO, na condição de corolário da noção de República, 

“o princípio da segurança jurídica pressupõe a estabilidade das relações jurídicas, a 

possibilidade de se planejar ações futuras e a garantia da não surpresa”
560

. 

A propósito, a própria estruturação formal do Direito (separação dos Poderes, 

hierarquização das normas e proteção jurisdicional), é preciso dizer, funciona como 

elemento assegurador da realização da segurança jurídica, na medida em que contribui para 
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os ideais de cognoscibilidade, calculabilidade e confiabilidade do ordenamento jurídico. 

Ora, se o Estado de Direito protege o indivíduo contra a arbitrariedade da atuação estatal, 

limitando o poder dos governantes, apenas um ordenamento seguro, acessível e 

compreensível é capaz de desempenhar tal função
561

. Por esse motivo, categoricamente 

afirmou JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES que, sem a segurança jurídica, sequer o Brasil poderia 

se definir como Estado Democrático de Direito
562

. 

Ademais, o aspecto material do Estado de Direito igualmente favorece os 

ideais de segurança jurídica, já que pretende resguardar um conjunto de direitos que apenas 

são assegurados se o ordenamento jurídico for claro, inteligível, confiável e calculável. É a 

segurança jurídica que funciona como “direito-garantia” do exercício efetivo desses 

direitos fundamentais resguardados pela dimensão material do Estado de Direito. E o 

Estado de Direito não serve de instrumento de realização da dignidade humana caso não se 

preste a garantir, de fato, também a eficácia da sua dimensão material
563

.  

É necessário reconhecer, ainda, que a Constituição Federal possui uma série de 

dispositivos que, conjuntamente, criam o ideal de um Estado Social e Democrático de 

Direito. No preâmbulo prevê a instituição de um Estado Democrático destinado a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social; no artigo 3º, estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da 

marginalização, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos; no 

artigo 6º, garante diversos direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, à 

previdência social, à segurança, à alimentação, por exemplo; e, no artigo 170, assegura a 

instituição de uma Ordem Econômica fundada na valorização do trabalho humano, que tem 

por finalidade garantir a todos a existência de uma vida digna, conforme os ditames da 

justiça social. 

Nessa toada, o princípio do Estado Social vincula-se à segurança jurídica ao 

garantir a segurança social, por meio da qual se assegura a manutenção de instituições e de 

medidas protetivas, preventivas e remediadoras, que protejam a existência digna dos 
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cidadãos
564

. Consoante as lições de LUÍS EDUARDO SCHOUERI, essa previsão de um Estado 

Social de Direito implica uma conformação do princípio da segurança jurídica, vez que, de 

um lado, devem ser mantidas as clássicas instituições governamentais e princípios como o 

da separação dos Poderes e da legalidade, na medida em que tal Estado deve se erigir sob o 

império da lei, e, de outro, impõe seja garantida ao Estado a flexibilidade necessária para 

alcançar a finalidade buscada pela Ordem Econômica
565

. 

Assim, LUÍS EDUARDO SCHOUERI destaca que o Estado Social de Direito 

confere novas cores ao valor da segurança jurídica, pois deixa de ser prestigiada a mera 

manutenção de regras, para ser valorizada a previsibilidade da atuação do Estado quando 

da intervenção no domínio econômico com vistas à realização de mudanças sociais, 

notadamente a redução de desigualdades sociais e a promoção de uma efetiva justiça 

social, em respeito à dignidade humana
566

. O Estado Social de Direito exige, portanto, uma 

mudança estável do ordenamento jurídico.  

Adicionalmente à exigência da busca de fins mais amplos, dos quais podem ser 

deduzidos fins mais restritos necessários à realização da segurança jurídica, a Constituição 

Federal igualmente determina que sejam realizados fins mais específicos, os quais, para a 

sua eficácia, pressupõem a existência de cognoscibilidade, de confiabilidade e de 

calculabilidade do ordenamento jurídico
567

. 

Nos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXIII, e 170, incisos II e III, a CF/88 

prevê a garantia à inviolabilidade do direito de propriedade, qualificando este último 

também como um princípio da Ordem Econômica. Referido direito guarda consonância 

com a segurança jurídica ao ser entendido como fator de proteção de determinadas 

situações jurídicas patrimoniais. O cidadão confia que poderá exercer seu direito de 

propriedade constitucionalmente garantido e que suas pretensões de efetivamente exercê-lo 

terão certa durabilidade resguardada pelo Direito
568

. 

Aliás, tanto é verdade que o direito de propriedade pressupõe durabilidade que 

a própria Constituição Federal estabelece a sua restrição tão somente por meio de 

procedimentos específicos e a desapropriação apenas em casos extraordinários (mediante o 

preenchimento de requisitos também específicos), ou seja, estabelece que a sua restrição 
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deve ocorrer mediante o cumprimento de condições expressamente previstas e, portanto, 

previsíveis. Para fins tributários, referido direito é protegido também pela proibição da 

instituição de tributo com efeito de confisco (art. 150, inciso IV), pelo que o contribuinte 

fica sabendo, de antemão, que o encargo tributário não pode comprometer a existência de 

condições mínimas para o exercício da propriedade. 

Isso demonstra que, ao proteger o direito de propriedade nessas condições, 

obliquamente a Carta Magna garante a cognoscibilidade, a confiabilidade e a 

calculabilidade do ordenamento jurídico, permitindo que o particular organize com maior 

autonomia suas atividades, transformando esse direito, caso exercido legitimamente, em 

meio de realização da liberdade do cidadão
569

. 

O mesmo se dá com relação ao direito fundamental ao livre exercício da 

atividade econômica, explorado de forma mais detalhada no subcapítulo 3.2.2 do presente 

trabalho. Com efeito, a essa altura já é possível concluir que o exercício legítimo de tal 

direito pressupõe a previsibilidade dos efeitos jurídicos das decisões futuras – tributários 

especialmente – e a estabilidade do ordenamento, já que estas constituem condições 

necessárias para o exercício funcional e racional da liberdade, notadamente considerando 

que a autonomia do particular, além de ser fundada no Direito, é exercida dentro dos seus 

limites
570

.  

A segurança jurídica afigura-se, dessa maneira, fundamental na efetivação, de 

fato, da liberdade de exercício da atividade econômica. É importante, ainda, para a 

viabilização
571

 e o incremento
572

 das relações econômicas. Poucos empresários têm a 

audácia de investir em um país sem a necessária confiança em suas instituições ou, ainda, 

sem poder julgar e calcular, com base no Direito Tributário vigente, os efeitos jurídicos de 

suas decisões.  

Por isso que, se a estabilidade econômica de um país tem fundamental 

importância na atração de investimentos, não menos importante é a necessidade de existir, 

nesse mesmo país, segurança jurídica, pois esta representa, no campo do Direito, a variável 

a ser considerada. Em havendo condições objetivas para que o empresário possa planejar 

ações futuras, possibilitando-o prever os limites da ação estatal, bem como respeito à coisa 
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julgada, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, a decisão de investir surge, na 

maioria das vezes, com a influência desse cenário em que a segurança jurídica é 

efetivamente resguardada
573

. 

Ao proteger a esfera de ação do indivíduo, proibindo o Estado de criar 

restrições desproporcionais ou excessivas ao seu direito ao livre exercício de atividade 

econômica, o contribuinte pode agir e planejar suas atividades de maneira responsável e 

lícita, garantindo-se, com tudo isso, “a segurança jurídica como segurança de direitos por 

meio da segurança do Direito, mesmo frente ao Direito”
574

.  

Tal raciocínio permite comprovar que os ideais de cognoscibilidade, 

confiabilidade e calculabilidade do ordenamento jurídico funcionam como pressupostos 

para a eficácia dos princípios de liberdade. Se o particular não sabe quais são as normas do 

sistema jurídico e quais são as autoridades competentes para editá-las, e se essas normas 

não são minimamente estáveis e vinculantes para as autoridades, de maneira a limitar a 

atuação estatal, a rigor, o cidadão não tem as condições mínimas de agir e de planejar com 

liberdade
575

. 

Tudo isso corrobora, inequivocamente, que segurança jurídica e planejamento 

tributário são temas imbricados. A possibilidade de planejar ações futuras está diretamente 

relacionada à cognoscibilidade do sistema normativo, à confiabilidade e certeza de sua 

observância e à possibilidade de prever o espectro de atuação das autoridades 

administrativas (calculabilidade dos efeitos jurídicos das decisões que serão tomadas), que 

têm de agir nos estritos limites da lei
576

. 

Ainda quanto aos fins mais restritos necessários à realização da segurança 

jurídica, a CF/88, ao assegurar a igualdade nos termos em que abordada no subcapítulo 

3.2.3, protege, indiretamente, a segurança jurídica. Nos dizeres de JOSÉ SOUTO MAIOR 

BORGES, “a mais eminente de todas as normas assecuratórias de direitos individuais é a 

isonomia”
577

. Com efeito, a necessidade de tratamento uniforme e impessoal que decorre 

                                                           
573

 Ibidem, p. 104. 
574

 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 233. 
575

 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 234; cf. 

ALTAMIRANO, Alejandro C. Legalidad y discrecionalidad. In TÔRRES, Heleno Taveira (coord.). Tratado 

de Direito Constitucional Tributário: estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: 

Saraiva, 2005, pp. 169-170. 
576

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária: limites normativos. Tese de Livre Docência apresentada 

ao Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP. São Paulo: USP, 2008, p. 103. 
577

 Cf. BORGES, Souto Maior. Princípio da Segurança Jurídica na Criação e Aplicação do Tributo. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 22. São Paulo: Dialética, jul./1997, p. 26. 



 161 

da noção de igualdade permite que os destinatários das normas gerais e abstratas tenham 

condições de antecipar as consequências de suas ações e os comportamentos dos demais 

cidadãos, de tal sorte que o conhecimento de um ato administrativo ou de uma decisão 

(administrativa ou judicial) acaba criando justas expectativas de que, em casos futuros que 

se suponham idênticos, a mesma solução será adotada
578

. 

Como se vê, dessa exigência de uniformidade na aplicação da norma, podem 

ser deduzidos os ideais de confiabilidade e calculabilidade que compõem a segurança 

jurídica. Primeiro, porque o dever de aplicação uniforme gera o dever de manutenção da 

mesma decisão para casos iguais. Segundo, porque o cidadão, prevendo uma mesma 

solução para casos iguais, pode planejar suas atividades praticando o mesmo ato, ao qual 

deverá ser atribuída idêntica consequência
579

. Por isso, assiste razão a MISABEL DERZI 

quando predica que “interpretações imprevisíveis instalam a arbitrariedade, que desiguala 

injustamente os contribuintes e projetam insegurança”
580

. 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., ao analisar a segurança jurídica no contexto das 

normas gerais tributárias, esclarece que a segurança é função de duas variáveis: a certeza e 

a igualdade. No seu entendimento, a igualdade é um atributo da segurança que diz respeito 

não ao seu conteúdo, mas aos destinatários das normas, de modo que apenas garante a 

segurança a norma que obedece ao princípio da isonomia. Daí a sua conclusão de que a 

função-certeza da exigência de segurança depende da função-igualdade, uma vez que a 

segurança repousa, primariamente, na generalidade enquanto isonomia no tratamento dos 

endereçados
581

.  

Ainda no que concerne aos fundamentos da segurança jurídica que podem ser 

deduzidos da Carta Constitucional, levando em consideração que tal princípio viabiliza a 

elaboração de projetos de vida e a sua realização, porquanto garante maior estabilidade às 

relações jurídicas e ao próprio sistema normativo, é possível perceber, desde logo, que a 
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ideia de segurança jurídica mantém estreita relação com o princípio da dignidade da pessoa 

humana
582

.  

A dignidade da pessoa humana pode ser entendida como a qualidade intrínseca 

e distintiva de cada ser humano, que o faz merecedor do respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, do que se pressupõe a previsão de um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem à pessoa não só proteção contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, mas também condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, propiciando e promovendo a sua participação ativa e corresponsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

Partindo dessa premissa, por certo que a dignidade em questão não restará suficientemente 

respeitada e protegida caso as pessoas estejam diante de um nível de instabilidade jurídica 

que não lhes permita, com um mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas 

instituições jurídicas e numa certa estabilidade de suas próprias posições jurídicas
583

. Em 

síntese, a dignidade humana, sem segurança jurídica, fica extremamente restringida.  

É preciso dizer, por fim, que esses direitos fundamentais à segurança jurídica, à 

propriedade, à liberdade, à igualdade e à dignidade, são dotados, na dicção do artigo 5º, § 

1º, da CF/88
584

, de aplicabilidade imediata, o que significa dizer, segundo as lições de JOSÉ 

SOUTO MAIOR BORGES, que são autoaplicáveis
585

. Consoante MISABEL DERZI, a própria 

Lei Maior atribui-lhes autoaplicabilidade, prevalência, integridade, irreversibilidade e 

inesgotabilidade
586

. 

 

4.2.3. Fundamentos indiretos por indução 

Faz-se essencial apontar, ainda, que, a par de estabelecer os ideais amplos e 

específicos retro-analisados, dos quais são deduzidos elementos estruturais da segurança 
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jurídica, a Carta Magna também exige a busca de ideais mais restritos, a partir dos quais se 

podem induzir fins maiores que compõem as noções de confiabilidade e de calculabilidade 

do ordenamento jurídico
587

.  

A CF/88 institui, no seu artigo 37, caput
588

, princípios administrativos que 

repercutem sobre o princípio da segurança jurídica. Dentre eles está o princípio da 

moralidade administrativa, do qual pode se inferir a exigência de comportamentos sérios e 

leais por parte da Administração Pública. Ao mesmo tempo em que impede condutas 

desleais em relação às pessoas (físicas ou jurídicas), referido princípio confere a estas 

últimas a certeza e a confiança de que não terão, de nenhum modo, frustradas suas 

legítimas expectativas jurídicas
589

.  

Essas exigências de seriedade e lealdade configuram-se meios para atingir um 

estado de confiabilidade e calculabilidade do ordenamento jurídico, baseado na sua 

cognoscibilidade. A busca do autêntico interesse público por parte do Estado se dá, nesse 

caso, mediante o respeito aos interesses privados e em plena observância ao princípio da 

boa-fé objetiva
590

. Com efeito, o Estado, na medida em que cumpre a função de ordenador 

da vida social, tem de atuar, em quaisquer dos seus atos, como interlocutor sério, leal, 

responsável e obrigado aos ditames da boa-fé, de tal forma que os administrados possam, 

assim, agir fiados na seriedade, responsabilidade, lealdade e boa-fé do Poder Público, 

especialmente porque a situação dos cidadãos é, em ampla medida, condicionada por 

decisões estatais (genéricas e concretas)
591

. 

Esse aspecto de probidade, honorabilidade, lealdade, equivale ao sentido 

objetivo de boa-fé, pois diz respeito à conduta do agente, que deve ser leal e honesta
592

. E 

essa noção objetiva do princípio da boa-fé certamente impera no Direito Tributário
593

. Na 

Constituição Federal, tal princípio não está previsto expressamente, porém pode ser 
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construído implicitamente de outros princípios, notadamente do princípio da moralidade 

administrativa
594

.  

Aqui, importa assinalar que, embora a Administração Pública, investida que é 

de amplas faculdades e poderes, tenda a adotar com maior frequência, na relação entre 

Fisco e contribuinte, condutas desproporcionais e desleais, o princípio da boa-fé aplica-se 

também aos contribuintes. Como impõe o critério de reciprocidade derivado da boa-fé, os 

contribuintes devem manter uma postura leal ao longo de toda a relação tributária, 

porquanto também estão obrigados a determinados deveres de informação, assistência e 

colaboração
595

. 

Assim, o princípio da boa-fé deve ser observado tanto pela Administração 

como pelos administrados, já que ambos devem agir com lealdade e correção. 

Especificamente com relação aos particulares, de acordo como MARIA SYLVIA ZANELLA DI 

PIETRO, o princípio da proteção à confiança resguarda a boa-fé do administrado, que confia 

em que as condutas tomadas pelo Estado estejam corretas, em conformidade com a lei e 

com o Direito. Desse modo, a confiança que se protege é aquela que o administrado 

deposita na Administração
596

. Por isso, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO assinala que 

os princípios da boa-fé, da lealdade e da confiança legítima, assim como o da segurança 

jurídica, são invocáveis perante os comportamentos estatais em todos os ramos do Direito e 

em quaisquer de suas esferas: legislativa, administrativa e judicial
597

. 

No campo tributário, a proteção da boa-fé objetiva é fundamental, 

especialmente se levada em consideração a repercussão social, econômica e financeira que 

uma atuação desleal da Administração Fazendária pode causar no patrimônio e na 

liberdade do contribuinte. Prestigia-se a confiança do contribuinte na conduta futura do 

Estado exatamente para que ele possa planejar seu futuro com tranquilidade
598

. De fato, 

condutas reiteradas do Poder Público criam uma expectativa de confiança legítima nos 
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particulares de que, diante de uma determinada situação, o Estado atuará de certo modo, 

não lhe sendo dado alterar sua orientação, com efeitos retroativos, para obter vantagens 

sobre os contribuintes, burlando-lhes a boa-fé
599

.  

Como se vê, o princípio da proteção da confiança guarda estreita relação com o 

princípio da boa-fé, já que constitui um dos seus elementos materiais
600

. Nesse passo, 

como ensina o jurista português DIOGO LEITE DE CAMPOS, a boa-fé objetiva, revelada e 

concretizada por múltiplos princípios, cujos paradigmas são os da confiança, da 

previsibilidade e da lealdade, se aplicada por um intérprete diligente, vem a reforçar a 

segurança jurídica
601

. 

Particularmente quanto à aplicação da boa-fé objetiva no planejamento 

tributário, FLÁVIO RUBINSTEIN adverte, em alentado estudo sobre o tema, que o exame da 

conformação do negócio jurídico praticado pelo contribuinte à boa-fé objetiva deve ser 

visto como um critério de aferição de eventual ilicitude da estruturação negocial 

engendrada, hipótese na qual haverá campo para o início de procedimento de 

desconsideração do negócio jurídico praticado pelo contribuinte
602

. 

Utilizar-se de estrutura negocial ilegal para fins de economia tributária 

significa, na opinião do autor, violar o princípio da boa-fé objetiva, configurando negócio 

jurídico ilícito e, portanto, passível de desconsideração pela autoridade administrativa. 

Apenas diante dessa situação na qual o contribuinte recorre a instrumentos jurídicos ilícitos 

poderá a administração, mediante demonstração cabal de que os negócios jurídicos 

realizados violam os limites da autonomia privada, desconsiderá-los, pois estamos aqui 

defronte de um manifesto desrespeito à exigência de boa-fé objetiva na conduta do 

contribuinte
603

. 

Essas considerações remetem às lições de HUMBERTO ÁVILA, para quem o 

princípio da moralidade desempenha uma dupla função: para o Estado, tem a função de 

evitar comportamentos desleais e não fundamentados; para o cidadão, exerce a função de 
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orientar-lhe a conduta, obstando-se de surpresas e frustações. Daí que o princípio da 

segurança jurídica adquire uma natureza híbrida, no sentido de proteger o cidadão e de 

regular a conduta estatal, ou, dito de outra forma, exerce uma função conformadora dos 

atos estatais e protetora das expectativas legítimas dos cidadãos
604

. 

O mesmo artigo 37, caput, da CF/88, estabelece que a Administração Pública 

deve obedecer ao princípio da publicidade. Ao assim proceder, a Lei Maior, por exigir o 

dever de atingir-se um estado de publicidade, institui ideais que fazem parte de um ideal 

maior de garantir um estado de confiabilidade e calculabilidade do ordenamento jurídico, 

pautado na sua cognoscibilidade. Evidente, portanto, que tal dever contribui para o 

incremento da inteligibilidade do ordenamento jurídico, pois, por meio da publicação de 

atos e decisões administrativas, assegura ao cidadão maiores condições de acesso às 

normas (gerais e abstratas e individuais e concretas). 

É possível concluir, portanto, que a instituição da moralidade (intrinsecamente 

ligada à proteção da boa-fé objetiva e da confiança legítima) e da publicidade como 

princípios administrativos leva à garantia da segurança jurídica como segurança “do 

Direito e pelo Direito, dos cidadãos frente ao Estado, a ser realizada pelo Estado”
605

, cujas 

condutas espera-se sejam sérias, leais e transparentes, em quaisquer de suas esferas 

(legislativa, administrativa e judicial), como ensinou CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO
606

.  

A Constituição Federal estabelece, ainda, regras delimitadoras dos Poderes do 

Estado e garantidoras de direitos processuais, as quais favorecem os ideais de 

confiabilidade e de calculabilidade do ordenamento jurídico. O artigo 5º, inciso XXXV, 

determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; o artigo 5º, inciso LIII, estabelece que ninguém será processado nem sentenciado 

senão pela autoridade competente; o artigo 5º, inciso LIV, prevê que ninguém será privado 

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; e o artigo 5º, inciso LV, garante 

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.  

Todos os aludidos comandos constitucionais, conjuntamente analisados, 

asseguram ao cidadão que ele não será surpreendido com a restrição de seus direitos sem 

                                                           
604
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que possa se defender (confiabilidade), bem como consignam o âmbito de atuação estatal, 

garantindo-lhe proteção contra esta última por meio de instrumentos processuais 

adequados (calculabilidade)
607

.  

O Texto Constitucional prevê, também, requisitos formais e materiais para a 

sua alteração. No artigo 60 da CF/88 são previstas as pessoas legitimadas de competência 

para propor emenda constitucional, a forma pela qual as emendas são discutidas, votadas e 

aprovadas, bem como determinados conteúdos materiais que sequer podem ser objeto de 

emenda constitucional, como é o caso de proposta de emenda tendente a abolir a forma 

federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes 

e os direitos e garantias individuais
608

. 

Esses requisitos de forma e de conteúdo, inegavelmente, contribuem para a 

estabilidade do ordenamento, seja por impedir a modificação de determinadas matérias, 

seja por impor a observância de uma série de requisitos de cunho formal para que se 

realizem modificações constitucionais. Sob este prisma, a Carta Magna favorece a 

promoção dos ideais de confiabilidade e previsibilidade do ordenamento, já que permite 

que o cidadão saiba de antemão o que não pode e o que pode ser modificado
609

. 

Além de tudo o quanto até aqui exposto, a Constituição Federal prescreve 

diretamente, também, alguns comportamentos cuja adoção produz efeitos que contribuem 

para promover o estado de confiabilidade e de previsibilidade do sistema jurídico, 

assentado na sua inteligibilidade
610

.  
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Das considerações tecidas no subcapítulo 3.2.2 acerca da legalidade em 

matéria tributário, não é preciso muito esforço para concluir que a exigência de lei, por si 

só, é instrumento nato de segurança jurídica, já que promove os ideais que a compõem. 

Além de favorecer o ideal de participação democrática, a lei confere aos governados 

tranquilidade, previsibilidade, inteligibilidade, confiança e certeza quanto à tributação. 

Como disse TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR., a vigente Constituição Federal brasileira põe em 

relevo a segurança enquanto submissão do Estado ao império da lei e delimitação clara e 

eficaz do seu espectro de atuação, freio essencial da arbitrariedade
611

.  

Cumpre acrescentar, nesse contexto, papel de destaque que deve ser atribuído à 

lei complementar em matéria tributária, especialmente no que diz respeito à promoção dos 

ideais que integram a segurança jurídica. Não cabe aqui realizar grandes indagações sobre, 

por exemplo, o caráter dicotômico ou tricotômico das funções da lei complementar
612

, 

porém algumas considerações são essenciais para a temática dos elementos que compõem 

a segurança jurídica. 

A exigência formal de quórum qualificado para a aprovação de lei 

complementar (art. 69 da CF/88
613

) favorece a estabilidade do ordenamento, na medida em 

que prevê o preenchimento de requisitos específicos para que determinada matéria 

tributária, condicionada à exigência de lei complementar, seja regulada. Além disso, o 

artigo 146, incisos I, II e III, da CF/88
614

, reserva à lei complementar a edição de algumas 

matérias e finalidades específicas. 
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Ao reservar ao referido veículo introdutor de normas as funções de dispor 

sobre conflitos de competência (inciso I), de regular as limitações constitucionais ao poder 

de tributar (inciso II) e de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária 

(inciso III), a Constituição Federal acabou prescrevendo a promoção dos ideais de 

cognoscibilidade (normas gerais aplicáveis, em âmbito nacional, a todos os entes 

tributantes e maior inteligibilidade dos entes federados e dos contribuintes em razão das 

soluções dos conflitos de competência), de confiabilidade (estabilidade oriunda da maior 

dificuldade para alteração das normas gerais) e de calculabilidade (vinculatividade material 

das normas gerais)
615

. 

Igualmente promove os referidos ideais a previsão constitucional da 

irretroatividade, que proíbe a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos 

antes da lei que os houver instituído ou aumentado (artigo 105, III, “a”), e da necessidade 

de observância da anterioridade para a instituição e o aumento de tributos (exercício 

financeiro, no artigo 150, III, “b”
616

, e nonagesimal, no artigo 150, III, “c”
617

). A 

irretroatividade, assim como a anterioridade, é expressão da segurança jurídica
618

. 

Ambas as previsões constitucionais têm a ver com o fator tempo na 

configuração de eventos tributários. O cerne das garantias em questão gira em torno de 

como evitar que um passado, de repente, se torne algo estranho, e o futuro, algo opaco e 

incerto, consistindo a duração contínua do tempo, cuja experiência se dá no presente, uma 

coleção de surpresas desestabilizadoras da vida. Isso porque, se o sentido de um evento 

passado pudesse ser modificado ou o sentido de um evento planejado pudesse ser alterado 
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ao arbítrio de um ato presente, a validade e legitimidade jurídica dos atos humanos 

estariam sujeitas a uma insegurança e uma incerteza insuportáveis
619

. 

A não retroatividade da lei consiste no respeito ao passado em face das 

alterações legais, evitando tornar ilusórias as expectativas legítimas decorrentes do evento 

acontecido. Ou seja, resgata e sustenta um passado em face do futuro, assegurando essas 

expectativas legítimas diante da lei nova
620

. Diferencia-se a retroatividade genuína ou 

própria da não genuína ou imprópria. A retroatividade própria é aquela em que a lei afeta 

direitos pertencentes ao passado, pretendendo, em razão da sua incidência, atribuir 

determinados efeitos a situações jurídicas ocorridas anteriormente à sua entrada em vigor 

(art. 150, III, “a”, da CF/88). A retroatividade imprópria (ou retrospectividade), por seu 

turno, opera naquelas situações em que o negócio jurídico é firmado antes da alteração 

legislativa que majora o tributo, mas o fato jurídico-tributário propriamente dito se dará em 

momento posterior
621

. 

Por certo que o princípio da segurança jurídica, ao tutelar a confiança dos 

contribuintes na atuação dos órgãos do Estado, vai além da proteção conferida pela 

proibição da irretroatividade própria – acrescida da possibilidade de haver a retroatividade 

benigna em matéria tributária, nos termos do artigo 106 do Código Tributário Nacional
622

 –

, protegendo também ideais de calculabilidade normativa e confiabilidade que visam a 

resguardar que o contribuinte tenha condições de prever, com exatidão, as consequências 

futuras de um contrato celebrado no presente, vedando, portanto, também a retroatividade 

imprópria. 

A anterioridade, por sua vez, contribui para a promoção da inteligibilidade do 

ordenamento jurídico, salvaguardando os contribuintes contra surpresas e conferindo aos 

eventos um mínimo de durabilidade. Ao periodizar o tempo e lhe dar um sentido de 

unidade, com início e fim, a anterioridade protege os eventos que dentro dela acontecem 
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contra alterações legais que eventualmente ocorram no mesmo período
623

. Assim, torna o 

ordenamento mais previsível, possibilitando ao contribuinte melhores condições de prever 

com antecedência as suas modificações futuras
624

. 

Importante dizer que as previsões constitucionais da irretroatividade e da 

anterioridade não têm por objetivo impedir as revisões legais ou mesmo tornar o sistema 

jurídico avesso ao dinamismo, mas sim garantir a não surpresa diante das mudanças 

oriundas de alterações legislativas. Aliás, a própria Constituição Federal, embora tenha 

garantido certa previsibilidade e estabilidade por meio de tais normas, previu algumas 

situações em que a legalidade e a anterioridade são mitigadas em prol de uma maior 

flexibilidade em razão da atuação estatal indutora
625

. 

 

4.2.4. Breves conclusões acerca dos fundamentos 

Diante de todas essas considerações a respeito dos fundamentos da segurança 

jurídica, é importante apontar, por fim, algumas conclusões que delas defluem. A primeira 

é a de que a segurança jurídica caracteriza-se como princípio inequivocamente positivado 

na Constituição Federal de 1988. A segunda, conforme já mencionado anteriormente, é de 

que a segurança jurídica deve ser vista não apenas como princípio fundamental, mas 

também como um direito fundamental do cidadão. 

A terceira conclusão possível é a de que os fundamentos da segurança jurídica, 

ainda que possam ser vistos de maneira independentes, de forma que tal princípio acaba 

por manter sua eficácia mesmo com a retirada de um ou mesmo vários dos seus 

fundamentos, mantêm eficácia recíproca entre eles, de tal sorte que a interpretação de um 

deles requer a consideração conjunta de outros. Cita-se, a título exemplificativo, o Estado 

Democrático de Direito, que pressupõe a existência de direitos individuais e as garantias da 

legalidade e da irretroatividade, e a eficácia desses, igualmente, pressupõe a existência de 

um Estado de Direito
626

. 
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A quarta é a de que o princípio da segurança jurídica, ante a maneira como foi 

arquitetado no plano constitucional, certamente viu-se sobremodo prestigiado
627

, o que 

levou HUMBERTO ÁVILA a dizer que a Constituição não apenas o protege, mas o 

superprotege
628

. Particularmente no que concerne à segurança jurídico-tributária, os ideias 

de cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do ordenamento jurídico não só 

assumem um papel protagonista no subsistema tributário como, além disso, possuem um 

sentido mais protetivo do contribuinte
629

. 

Como ensina JOSE SOUTO MAIOR BORGES, a segurança jurídica é um sub-

rogado dos dispositivos constitucionais que a consagram nas dobras dos direitos e garantias 

individuais
630

. De fato, como é possível inferir das linhas acima escritas, o princípio da 

segurança jurídica concretiza-se nos direitos e garantias individuais
631

, representando, 

nessa perspectiva, um complexo normativo de exigências
632

. Por tal razão, PAULO DE 

BARROS CARVALHO afirma que o princípio da segurança jurídica é, por excelência, um 

sobreprincípio, já que se realiza pela atuação de outros princípios, tais como o da 

legalidade, da irretroatividade, da igualdade e outros mais. E esses princípios, conjugados, 

formam os fundamentos a partir dos quais a segurança jurídica se levanta
633

. 

Assim, não há dúvidas de que a Constituição Federal, ao prever regras que 

demarcam a competência tributária impositiva, inúmeras limitações constitucionais ao 

poder de tributar, princípios e as regras que balizam e informam a tributação e diversos 

direitos e garantias individuais, quis deixar transparecer, a toda evidência, uma ampla 

proteção da segurança jurídica no Direito Tributário
634

, notadamente no que afeta as 
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garantias previstas em favor do contribuinte, o que acaba tornando a segurança jurídico-

tributária um princípio vinculado aos direitos fundamentais do contribuinte
635

.  

 

4.3. Conteúdo 

Depois de explorados amplamente os fundamentos do princípio da segurança 

jurídica, cumpre-nos perquirir acerca dos seus conteúdos normativos. Tendo em vista a 

necessidade de fazer um corte metodológico, a fim de adequar a investigação desses 

conteúdos ao estudo aqui proposto, este é o momento oportuno para investigar os 

problemas centrais que tangenciam a aplicação de tal princípio no contexto do 

planejamento tributário, apontando-se os bens jurídicos protegidos e os comportamentos 

necessários para a realização da segurança jurídica. 

De fato, não basta que a segurança jurídica seja reconhecida como princípio 

constitucional implícito, tampouco que sejam demonstrados seus fundamentos. Impõe-se 

que sejam apresentados os elementos que, conjuntamente, compõem o conteúdo do 

princípio da segurança jurídica, bem como as formas de concretização de tal princípio, ou 

seja, os meios adequados e necessários à promoção dos ideais que o integram. No que toca 

à temática da elisão tributária, portanto, é preciso verificar a função de algumas das 

garantias constitucionais relacionadas à promoção da segurança jurídica, orientando a sua 

interpretação e aplicação, para que, desse modo, se possa trabalhar de maneira eficaz com 

o referido princípio
636

.  

A promoção da segurança jurídica apresenta-se de diferentes formas, a 

depender das circunstâncias do caso concreto e da perspectiva assumida. Por isso, como 

observou LEANDRO PAULSEN, ora os doutrinadores falam em aspectos da segurança 

jurídica, ora em dimensões, planos, ideias, conteúdos, sendo o objetivo comum entre eles, 

na verdade, indicar de que modo tal princípio se concretiza, ou seja, o que dele se constrói 

em termos normativos
637

.  

HÉCTOR B. VILLEGAS destaca três aspectos fundamentais da segurança jurídica: 

a confiabilidade, a certeza e a proibição da arbitrariedade. Relativamente à confiabilidade, 
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o autor faz referência à legalidade e à irretroatividade; quanto à certeza, aponta a 

instabilidade do Direito, as falhas técnicas normativas e os remédios jurídicos insuficientes 

ou incertos; e, com relação à proibição da arbitrariedade, aborda a interpretação arbitrária 

dos preceitos legais e a necessidade de um Poder Judiciário independente
638

.  

LUÍS ROBERTO BARROSO realça cinco ideias e conteúdos que o princípio da 

segurança jurídica designa: (i) a existência de instituições estatais dotadas de poder e 

garantias, mas sujeitas ao princípio da legalidade; (ii) a confiança nos atos do Poder 

Estatal, que deverão pautar-se na boa-fé e na razoabilidade; (iii) a estabilidade das relações 

jurídicas, manifestada na durabilidade das normas, na anterioridade das leis e na 

conservação de direitos em face de lei nova; (iv) a previsibilidade dos comportamentos (os 

que devem ser seguidos e os que devem ser suportados); e (v) a igualdade na lei e perante a 

lei, inclusive com soluções isonômicas para situações idênticas ou próximas
639

.  

Para ALBERTO XAVIER, por seu turno, a essência da segurança jurídica se 

assenta na suscetibilidade de previsão objetiva das suas situações jurídicas por parte dos 

particulares, de tal sorte que eles possam ter uma precisa expectativa dos seus direitos e 

deveres, bem como dos benefícios que lhe serão concedidos e dos encargos que hajam de 

suportar. Por isso, assinala que a ideia geral de segurança jurídica se analisa num conteúdo 

formal, consubstanciado na estabilidade do Direito, e num conteúdo material, consistente 

na denominada proteção da confiança
640

. 

CÉSAR GARCIA NOVOA, após definir a segurança jurídica como a situação na 

qual pode se falar em um Direito seguro, adverte que perquirir sobre o seu conteúdo 

significa, de maneira sintética, procurar responder ao seguinte questionamento: “quando 

um Direito é seguro?” Salienta, nesse aspecto, que, embora a segurança do Direito seja 

uma questão afeta ao conteúdo material das normas jurídicas, essa segurança pressupõe, 

necessariamente, também uma segurança formal (“segurança através do Direito”)
 641

. 

Assim, o catedrático da Universidade de Santiago de Compostela sustenta a 

necessidade de superar o debate concernente à existência de diferenças entre o aspecto 
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objetivo e o aspecto subjetivo da segurança jurídica, já que ambas as manifestações são 

complementares entre si. Em sua opinião, é necessário que exista segurança normativa 

objetiva, que confira certeza e estabilidade ao ordenamento jurídico, para que seja possível 

falar em uma proteção da confiança refletida no ânimo subjetivo do cidadão
642

. O jurista 

espanhol propõe então que se analise o conteúdo da segurança jurídica em dois tipos de 

manifestações: “segurança de orientação” e “segurança aplicativa”
643

.  

A “segurança de orientação”, ligada à previsibilidade do Direito, consiste na 

segurança das regras de conduta. Quando se fala em pressuposto mínimo da segurança 

jurídica através da existência do Direito, há, no ponto de vista do autor, alguns requisitos 

essenciais que devem ser observados: positividade do ordenamento jurídico; proibição da 

retroatividade da lei; inteligibilidade das normas; necessidade de assegurar a publicidade 

das normas; pretensão de estabilidade das normas, vedando-se mudanças normativas 

excessivas e injustificadas; e racionalidade e coerência do sistema jurídico, com a previsão 

de métodos de integração de lacunas que evitem a insegurança que provoca o vazio 

jurídico
644

. 

A “segurança aplicativa”, por sua vez, diz respeito à segurança funcional, 

entendida como uma exigência de segurança dirigida preferencialmente aos aplicadores do 

Direito (Administração Pública e Tribunais)
645

. Nessa acepção, a segurança jurídica exige 

o regular cumprimento do Direito por seus destinatários e, especialmente, pelos órgãos 

encarregados de sua aplicação. Em resumo, CÉSAR GARCIA NOVOA predica que a 

segurança de aplicação protege os cidadãos contra métodos de interpretação normativa que 

atentem contra a “dignidade metodológica” quando da aplicação do Direito. Noutras 

palavras, deve a Administração Pública observar, ao aplicar o Direito, todos os princípios e 

regras que balizam e informam sua atuação, resguardando, com isso, a “metodologia 

aplicativa”, e evitando, ao fim e ao cabo, arbitrariedades
646

. 

De maneira semelhante, ANTONIO-ENRIQUE PEREZ LUÑO
647

 trabalha com as 

dimensões objetiva e subjetiva da segurança jurídica. Na primeira perspectiva, a segurança 

jurídica exige uma correção estrutural (formulação adequada das normas do ordenamento 
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jurídico) e uma correção funcional (cumprimento do Direito por seus destinatários e 

especialmente pelos órgãos competentes para sua aplicação) do sistema jurídico. Na 

segunda perspectiva, requer-se certeza do Direito, por meio da projeção das garantias 

estruturais e funcionais da dimensão objetiva nas situações jurídicas dos particulares. 

HUMBERTO ÁVILA, por seu turno, sugere a análise do princípio da segurança 

jurídica em duas dimensões: uma dimensão estática e uma dimensão dinâmica. A primeira 

diz respeito ao problema do conhecimento do Direito, revelando quais são as qualidades de 

que ele deve se revestir para ser considerado seguro e, portanto, servir de instrumento de 

orientação dos cidadãos, em geral, e dos contribuintes, em especial. A segunda está 

relacionada ao problema da ação no tempo, prescrevendo quais são os ideais que devem 

ser resguardados para que o Direito assegure direitos ao cidadão, servindo-lhe de 

instrumento de proteção. No primeiro aspecto, o Direito deve ser cognoscível e, no 

segundo, confiável e calculável
648

. 

Com se nota, as aludidas dimensões estática e dinâmica do princípio da 

segurança jurídica revelam, no seu conjunto, os estados ideais a serem buscados, quais 

sejam, calculabilidade e confiabilidade, pautados na cognoscibilidade do ordenamento 

jurídico. Ainda, se os dois primeiros ideais se pautam na cognoscibilidade do Direito, por 

consequência, esta representa um pressuposto para a efetiva concretização daqueles.
649

 Por 

isso, HUMBERTO ÁVILA afirma que não se pode separar a dimensão estática (ou estrutural 

ou sistêmica) da dimensão dinâmica (ou funcional ou operativa) da segurança jurídica
650

.  

Assentados nessa premissa, analisemos então aspectos fundamentais das 

referidas dimensões no que diz respeito, particularmente, à efetiva concretização do 

princípio da segurança jurídica no âmbito do planejamento tributário. 

 

4.3.1. Dimensão estática: cognoscibilidade 

A dimensão estática do princípio da segurança jurídica está relacionada aos 

requisitos estruturais que o Direito deve possuir para servir de instrumento de orientação. 

Isso porque a segurança jurídica opera no pressuposto de que o cidadão possa, livremente, 

organizar o seu presente com responsabilidade, ou seja, dentro dos limites legais. Assim, 
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essa dimensão, por assegurar um estado ideal de cognoscibilidade e inteligibilidade do 

ordenamento jurídico, busca superar problemas ligados ao conhecimento e à comunicação 

do Direito, pois se espera que ele seja compreensível e efetivo. 

Na seara tributária, o estado de cognoscibilidade assegurado pelo princípio da 

segurança jurídica resguarda a capacidade de o contribuinte ter acesso material e 

intelectual ao conceito normativo, ainda que esse conceito possa apresentar, em maior ou 

menor medida, margens de indeterminação
651

. Analisando tudo o que já foi dito até aqui, é 

possível inferir que diversos fatores anteriormente expostos contribuem para uma melhor e 

maior acessibilidade e inteligibilidade das normas por parte do contribuinte. 

Com efeito, a forte radicação do Direito Tributário no plano constitucional, a 

minudente delimitação das regras para o exercício da competência tributária impositiva 

pelos entes tributantes, a necessidade de observância da legalidade estrita e da 

irretroatividade, as funções da lei complementar em matéria tributária – especialmente no 

que concerne à edição de normas gerais, as quais funcionam como meios a serviço da 

função-certeza e da função-igualdade – e a submissão da Administração Pública ao 

princípio da publicidade, do que se infere a necessidade de publicação dos textos legais, 

favorecem, sobremaneira, a acessibilidade normativa e, por conseguinte, a promoção de 

um estado ideal de cognoscibilidade material (e também de confiabilidade e 

calculabilidade normativa). 

Eis porque LEANDRO PAULSEN ressalta que a segurança jurídica apresenta um 

primeiro conteúdo relacionado com a certeza quanto ao direito vigente e aplicável nos 

casos concretos
652

. Do ponto de vista estrutural, importante observar que as regras de 

validade, procedimentos e observância das competências concorrem para a constituição 

das fontes de produção do Direito. Distribui-se o poder de modo horizontal, com base no 

princípio da separação dos Poderes, mas também de modo vertical, pela hierarquia dos 

órgãos que integram a estrutura do Estado
653

. Desse modo, as unidades normativas 

produzidas por esses órgãos revelam um sistema de subordinação hierárquica, consoante os 
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critérios de validade estabelecidos na Constituição Federal, o qual visa a garantir a 

coerência intrassistêmica. 

Essa hierarquia dos órgãos produtores de normas e das normas produzidas, por 

sua vez, promove nos indivíduos maior “segurança de orientação” e certeza sobre como a 

autoridade pode habilitar-se no exercício da competência tributária e como as regras 

jurídicas são aplicadas, cumprindo papel fundamental em face dos contribuintes 

(destinatários das normas tributárias) e das condutas normadas
654

.  

Adicionalmente à necessidade de garantir a cognoscibilidade material, de 

maneira a contribuir na promoção de uma máxima “segurança de orientação”, o 

contribuinte precisa, igualmente, ter acesso intelectual às normas, razão pela qual deve 

haver também uma “segurança de conteúdo”, a ser garantida pela inteligibilidade 

normativa
655

, promovendo-se, nesse aspecto, também um estado ideal de cognoscibilidade 

intelectual. Daí a afirmação de que ambas as dimensões são inseparáveis; assim sendo, o 

acesso material às normas não tem sentido sem o acesso intelectual
656

.  

Se o princípio da segurança jurídica pressupõe a “segurança de orientação”, o 

Direito, para servir de guia para os comportamentos das pessoas, não basta ser acessível, 

sendo necessário que os cidadãos, além de terem acesso às normas, tenham condições de 

saber e compreender o significado dos conteúdos normativos. Nessa medida, os 

dispositivos legais devem evitar o uso de termos linguísticos vagos, obscuros, ambíguos e 

imprecisos, sobretudo porque a inteligibilidade das normas requer clareza e precisão
657

. 

Tanto assim é que a Lei Complementar nº 95/98 estabeleceu critérios para que as 

disposições normativas sejam redigidas com clareza e precisão
658

. 
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O Direito, tratado em sua dimensão linguística, está inevitavelmente submetido 

à interpretação. A discricionariedade interpretativa, em geral, se relaciona com o 

significado dos termos de uma determinada proposição normativa
659

. Disso decorre que, 

quando se fala na clareza exigida pela segurança jurídica, não se predica a univocidade de 

sentido dos textos normativos, mas sim a utilização de termos linguísticos que possibilitem 

a capacidade de compreensão intelectual, em elevada medida, de estruturas argumentativas 

construtivas dos conteúdos normativos possíveis de uma norma, possibilitando ao exegeta 

antecipar e medir as consequências atribuíveis às situações jurídicas
660

. 

HÉCTOR B. VILLEGAS lembra que falhas técnicas normativas, decorrentes de 

conceitos imprecisos, incoerentes, obscuros, excessivamente complexos e vagos, 

prejudicam a segurança jurídica
661

. Não por outro motivo JOSÉ OSVALDO CASÁS, a 

despeito de reconhecer a existência de problemas oriundos da utilização de conceitos 

jurídicos indeterminados
662

 nos mais diversos ramos jurídicos, defende que, em matéria 

tributária, é aconselhável que o legislador, ao instituir as normas jurídico-tributárias, utilize 

conceitos determinados, impedindo, assim, que o Fisco tribute de maneira irracional
663

. 

CRISTINA WÓJCIK RADKOWSKA ensina que é possível encontrar em textos 

jurídicos, com certa regularidade, conceitos confusos, fluidos, ambíguos, indefinidos 

(incluídos aqui os indefiníveis), imprecisos e indeterminados, denominados pela autora de 

conceitos de conteúdo variável
664

. O legislador introduz essas expressões de conteúdo 
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variável na regulamentação de certas situações jurídicas com o objetivo de criar 

explicitamente um âmbito de discricionariedade na tarefa do órgão de aplicação do Direito, 

fazendo com que decisões judiciais também sejam mais elásticas, já que o juiz tem maior 

liberdade na definição dos critérios de solução e individualização do caso concreto
665

. 

A autora ressalta que é preciso observar, no entanto, as características técnicas 

e particulares do ramo jurídico regulamentado, devendo levar em conta se determinada 

realidade social está regulada de modo amplo, geral e aberto ou estrito e detalhado. 

Observa quanto a tal aspecto que, no Direito Penal, por exemplo, expressões 

indeterminadas são bem menos utilizadas
666

.  

Ora, o mesmo se dá no âmbito tributário. Conforme já mencionado 

anteriormente, o sistema jurídico-tributário prestigia, sobremaneira, valores como a 

segurança jurídica, a certeza no direito e a estrita legalidade, de forma a permitir que o 

administrado possa antecipar os efeitos de suas ações, assim como a evitar, por meio da 

positivação de comandos normativos mais precisos, arbitrariedades das autoridades 

administrativas, que agem aplicando regras
667

. 

De fato, a segurança jurídica exige determinabilidade de conceitos, 

objetividade e clareza das normas tributárias, porquanto dificuldades na cognoscibilidade 

material e intelectual do sistema jurídico e, por consequência, na definição de condutas, 

podem induzir contribuintes a erros ou ao descumprimento da legislação, o que lhes poderá 

render sanções ou até mesmo privação da liberdade
668

. Assim, dúvidas não há quanto à 

importância capital da cognoscibilidade material e intelectual na vida dos contribuintes. 

Faz-se imprescindível que haja “segurança de orientação” e “segurança de 

conteúdo” para que os particulares possam planejar suas atividades e atos ou negócios 

jurídicos patrimoniais cientes das repercussões fiscais das suas condutas. Apenas assim o 

contribuinte pode prevenir-se, observando os padrões legais, de riscos, sanções e conflitos, 

bem como sentir-se seguro quanto às expectativas do porvir, da organização do futuro
669

.  
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A cognoscibilidade permite, para fins de constituição de negócios, que o 

contribuinte projete no futuro probabilidades reais de comportamentos que tenham como 

resultado uma economia legítima de tributos. Por esse motivo, inequivocamente, a 

cognoscibilidade (material e intelectual) representa exigência incontornável do conteúdo 

da segurança jurídica para que os contribuintes possam organizar livremente suas 

atividades, assumir obrigações, evitar condutas ou estabelecer atos e negócios jurídicos
670

. 

Ou seja, a garantia de liberdade de organização e de planejamento depende da promoção 

de um estado ideal de cognoscibilidade do ordenamento jurídico. 

 

4.3.2. Dimensão dinâmica: confiabilidade e calculabilidade 

A dimensão dinâmica do princípio da segurança jurídica está relacionada aos 

problemas de realização do Direito e, portanto, procura responder indagações da seguinte 

ordem: quais são os elementos necessários para que o cidadão possa, livre e 

autonomamente, sem surpresas, garantir os efeitos jurídicos da liberdade legitimamente 

exercida no passado e realizar um planejamento estratégico juridicamente orientado do seu 

futuro?
671

 Consoante ensina HUMBERTO ÁVILA, “o cidadão precisa ter condições de saber 

se a liberdade juridicamente exercida ontem será respeitada hoje, e se a liberdade hoje 

exercida será respeitada amanhã”
672

. O Direito deve ser, então, confiável e calculável. 

A promoção de um estado ideal de confiabilidade exige que se assegure a 

estabilidade e continuidade normativas
673

, e, dessa maneira, consiste em um estado mínimo 

de permanência das regras válidas, como garantia dos direitos à liberdade e à 

propriedade
674

. Assim, o princípio da segurança jurídica não pressupõe a imutabilidade do 

ordenamento jurídico, mas sim um estado ideal de confiabilidade do Direito
675

.  

É necessário fazer, aqui, um pacto semântico com relação ao sentido, para fins 

temporais, que está sendo atribuído ao termo confiabilidade, dada a sua indeterminação 

quanto ao aspecto temporal. Opta-se, na linha defendida por HUMBERTO ÁVILA, em se 
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utilizar tal expressão sob a ótica retrospectiva, atinente ao passado ou à transição do 

passado ao presente, abrangendo, assim, os elementos que vedam a modificação, no 

presente, daquilo que foi juridicamente realizado no passado
676

. 

Nesse diapasão, primeiro ponto de destaque diz respeito à necessidade de 

estabelecer um ordenamento jurídico minimamente estável para que, de fato, seja 

assegurada a sua cognoscibilidade e, por consequência, resguardada a confiança dos 

cidadãos de que não serão surpreendidos. Por certo, é inegável que o sistema tributário 

deve se adaptar às novas circunstâncias econômicas e às novas realidades do país, 

especialmente num contexto em que a adoção de ajustes fiscais representa efetivo 

instrumento de superação da crise econômica que eventualmente o assola. Isso não quer 

dizer, contudo, que tais medidas devam ser tomadas por meio do estabelecimento de 

modificações legais permanentes e contínuas, que instalem um verdadeiro caos no sistema 

tributário
677

. 

O excesso de textos legais e de regulamentação, que muitas vezes implica 

destruição da hierarquia vertical das normas jurídicas, acaba desestruturando o sistema 

normativo e dificultando a atividade interpretativa, constituindo, para os obrigados e 

sujeitos a penalidades dentro desse “atoleiro” de normas, verdadeira tortura, nos dizeres de 

RUY BARBOSA NOGUEIRA
678

. Para o autor, num quadro de epidemia de normas, o sistema 

normativo deixa de ser orgânico e harmonioso, constituído de normas simples, 

transparentes e cumpríveis ou executáveis, e se transforma numa real parafernália
679

.  

JOSÉ JUAN FERREIRO LAPATZA, ao analisar o tema, aponta precisamente o cerne 

da discussão. Recorda o autor espanhol que, em geral e na maioria dos países, a 

complexidade das normas tributárias advém, fundamentalmente, do excessivo número de 

disposições normativo-tributárias e do excessivo afã da Administração Pública em 

estabelecer normas regulamentares. Essas mudanças muito frequentes das normas 

tributárias e a existência de dispositivos legais demasiadamente minuciosos contribuem 

para a opacidade do Direito e dificultam sua aplicação
680

.  
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Ademais, essas alterações frequentes dos textos legais atentam contra a clareza 

das normas, privam de certeza o ordenamento jurídico e, portanto, traduzem um ataque 

direto ao princípio da segurança jurídica, que postula a necessidade de instituição de 

normas jurídicas claras e simples e, na medida do possível, estáveis, de tal forma que os 

cidadãos possam, sem grandes esforços, medir as consequências fiscais de suas 

condutas
681

. Nas palavras de FERNANDO SAINZ MORENO, a insegurança jurídica nasce não 

apenas de técnicas normativas falhas, mas também da instabilidade injustificada das 

normas jurídicas
682

. 

A estabilidade por meio da durabilidade do ordenamento jurídico confere 

credibilidade às condições normativas e às instituições jurídicas, assegurando o exercício 

do conjunto de liberdades constitucionalmente garantido
683

. A segurança jurídica, nesse 

aspecto, guarda conexão com as situações objetivas de estabilidade e de preservação do 

ordenamento jurídico
684

, e a estabilidade sistêmica, por sua vez, atribui credibilidade 

institucional ao Direito e preserva a confiança legítima ao longo da própria dinâmica de 

produção de normas
685

. 

Como visto anteriormente, a Constituição Federal, por meio de regra, 

estabeleceu que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 

julgada. Ocorrendo qualquer dessas figuras, estão afastados os efeitos retroativos, tornando 

impertinente que se ponderem outras razões, como aquelas referentes ao interesse público, 

para efeito de deixar de aplicar, mediante ponderação, a regra constitucional
686

. 

Com relação à coisa julgada, cabe a ressalva no caso de relações continuativas 

que eventualmente possam causar um estado grave de desigualdade. É a situação, por 

exemplo, de alguém ter de pagar algo que ninguém deverá pagar ou de alguém não pagar o 
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que todos deverão pagar. Nessas circunstâncias, devem ser verificados os próprios 

contornos da coisa julgada em face de uma decisão posterior do Supremo Tribunal Federal 

declarando a (in)constitucionalidade do tributo, em controle concentrado ou difuso, este 

último com algum expediente de ampliação da eficácia subjetiva da decisão
687

.  

Em tais situações devem ser conciliados o princípio da segurança jurídica 

(coisa julgada) e o princípio da igualdade (revisão da coisa julgada), nos termos do artigo 

471, I, do Código de Processo Civil
688

, e da Súmula n. 239 do Supremo Tribunal 

Federal
689

, mantendo-se a validade da coisa julgada, mas limitando seus efeitos futuros. 

Com isso, preservam-se ambos os valores nas relações continuativas, sem comprometer a 

estabilidade da decisão judicial (e sua confiabilidade)
690

. 

Essa intangibilidade decorrente da aplicação chapada da regra, que independe 

de qualquer elemento subjetivo relativo ao contribuinte, como a sua confiança e a sua boa-

fé, e que afasta a ponderação horizontal de valores, existe também na incidência da regra 

da irretroatividade tributária (art. 150, inciso III, “a”, da CF/88), que costumeiramente é 

aplicada para vedar a tributação de fatos geradores já consumados no passado. O princípio 

da segurança jurídica é resguardado, aqui, na sua dimensão objetiva. 

Acontece que a proteção da confiança legítima pode representar uma aplicação 

reflexiva, subjetiva e concreta do princípio da segurança jurídica, ou, nas palavras de 

HUMBERTO ÁVILA, uma aplicação “subjetivada” do princípio da segurança jurídica
691

. Os 

contribuintes exercem seus direitos fundamentais à liberdade de exercício da atividade 

econômica e de propriedade confiando nas normas jurídicas e na credibilidade da atuação 

estatal, na medida em que configuram sua liberdade de acordo com o Direito, e, por isso, 

depositam suas legítimas expectativas
692

 no próprio ordenamento jurídico.  

Cabe lembrar, neste ponto, que a irretroatividade tributária não protege, 

exclusivamente, os fatos geradores já consumados, mas também os eventos que não eram 
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tipificados como geradores antes do advento da lei nova. Nessa linha é que TÉRCIO 

SAMPAIO FERRAZ JR. salienta que a irretroatividade tributária apenas faz sentido se lei 

nova, que institui ou aumenta tributos, deixe de incidir não apenas sobre fatos geradores 

decorrentes de atos jurídicos perfeitos e acabados, como também sobre “eventos pretéritos” 

que ela tipifique como geradores
693

. Resguarda-se, assim, a estabilidade das relações 

jurídicas (princípio da segurança jurídica em seu aspecto objetivo) e a confiança do 

contribuinte (princípio da segurança jurídica em seu aspecto subjetivo ou princípio da 

confiança legítima)
694

. 

Noutras palavras, levando em conta que a retroatividade imprópria (ou 

retrospectividade) conduz à restrição não apenas do aspecto subjetivo, como também do 

aspecto objetivo do princípio da segurança jurídica, a sua vedação pelo ordenamento 

jurídico-tributário, sobre proteger a confiança legítima subjetiva dos contribuintes, também 

resguarda a estabilidade do ordenamento por meio da sua durabilidade e da sua 

continuidade, bem como a confiança dos cidadãos, no seu conjunto, no sistema jurídico
695

.  

Daí o sentimento de HUMBERTO ÁVILA de que a própria concepção de 

retroatividade deve mudar: 

(...) retroativa não é a norma que alcança fato gerador consumado, mas a 

norma que alcança disposição consumada em razão da hipótese de 

incidência vigente no momento da sua adoção – assim entendida aquela 

que não pode mais ser revertida por reação do contribuinte.
696

 

Nesses termos, a irretroatividade visa a evitar a restrição surpreendente e 

enganosa do exercício passado da liberdade juridicamente orientada. Como lembra 

LEANDRO PAULSEN, a irretroatividade e as anterioridades (exercício financeiro e 

nonagesimal) tributárias, conforme delineadas no plano constitucional, conferiram novos 

contornos à instituição e à majoração de tributos. Agora, não se admitem mais 

considerações de cunho meramente formal, tendo em vista o necessário caráter prospectivo 

da norma tributária impositiva e obrigatoriedade de estabelecer, com antecedência, o novo 
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ônus fiscal, de maneira a viabilizar que o contribuinte se adapte e se planeje em face dessa 

nova carga tributária
697

.  

Sob este ângulo, o problema da retroatividade, em especial, deixa de ser um 

contratempo apenas ligado ao relacionamento das normas no tempo e passa a ser um 

problema de não restrição arbitrária de direitos fundamentais e de atuação estatal leal e 

justificada
698

. Ou seja, a retroatividade deixa de ser vista como mera relação entre normas 

no tempo, para ser compreendida como relação entre efeitos normativos, exercício de 

direitos e atuação estatal, guardando respeito, assim, à confiabilidade dos contribuintes no 

ordenamento jurídico-tributário
699

. 

Ainda no que concerne à confiabilidade dos contribuintes, vale tecer algumas 

considerações, que serão retomadas adiante quando da análise da aplicação de multas 

qualificadas na requalificação de atos e negócios jurídicos pela Administração Tributária, 

acerca da mudança de orientação normativa interna ou jurisprudencial, antes consolidada 

em determinado sentido pela prática administrativa.  

A prática administrativa decorrente da adoção reiterada de certo 

posicionamento sobre determinada matéria revela, para os contribuintes, o entendimento 

geral da Administração Pública quanto ao tema, fazendo com que disponham dos seus 

direitos de liberdade e de propriedade orientando-se nessa prática administrativa, 

notadamente no contexto da estruturação de negócios que têm o escopo de economizar 

tributos.  

Esse conjunto de atos e decisões administrativas também serve de base para a 

confiança e, como tal, pode ensejar a proteção do princípio da segurança jurídica. Seguindo 

as lições de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, é possível inferir, especialmente no 

âmbito de Tribunais Administrativos, com destaque para o CARF, que situações 

constituídas à sombra de entendimento firmado e confirmado por numerosas decisões deste 

Tribunal não podem ser afetadas pelo fato de este, anos mais tarde, sem a ocorrência de 

fato novo, vir a mudar sua intelecção sobre a tese jurídica que dantes merecera seu 

agasalho, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e aos princípios da 
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lealdade, da boa-fé e da confiança legítima
700

, ao que acrescentaríamos a restrição ao 

próprio ideal de calculabilidade normativa que compõe a segurança jurídica. 

A promoção de um estado ideal de calculabilidade exige que se garanta elevada 

capacidade de antecipação da ação estatal que, ainda que não seja absoluta, deve conduzir 

a um espectro reduzido de alternativas interpretativas para uma determinada situação 

fática, de modo a possibilitar, previamente, que os contribuintes calculem em larga medida 

suas consequências jurídicas. Para fins temporais, o presente estudo adotará o termo 

calculabilidade sob o ponto de vista prospectivo, concernente ao futuro ou à transição do 

presente ao futuro, englobando, assim, os elementos que prescrevem o ritmo da mudança, 

no futuro, daquilo que está sendo realizado no presente
701

. 

Cabe aqui pontuar, também, o porquê do uso do termo calculabilidade ao invés 

de previsibilidade absoluta. Diante da inexistência de univocidade de sentido dos textos 

normativos já salientada anteriormente, parece mais adequado falar-se em calculabilidade, 

em substituição à previsibilidade absoluta, ainda que a Constituição Federal de 1988 

contenha inúmeras regras destinadas a permitir uma antecipação da ação estatal 

(legalidade, anterioridade, irretroatividade, dentre outras)
702

. 

O Direito, como se sabe, depende de processos argumentativos de atribuição de 

sentido aos textos positivados por parte do exegeta e, portanto, a previsão absoluta revela-

se inatingível. É exatamente por isso que preferimos pensar que, em vez de previsibilidade, 

o princípio da segurança jurídica exige a realização de um estado de calculabilidade. A 

partir desse ponto de vista, pressupõe-se que a consequência jurídica efetivamente aplicada 

no futuro esteja dentro daquele reduzido espectro de alternativas interpretativas visualizado 

e antecipado pelo contribuinte no presente
703

. 

Desse raciocínio, fica evidente a necessidade de um alto grau de 

calculabilidade das consequências jurídicas futuras como condição indispensável para que 

o contribuinte possa, livremente e de maneira responsável, praticar atos que visem a uma 

economia legítima de tributos. Isso demonstra, igualmente, que a calculabilidade vincula-

se à realização dos direitos de liberdade e de dignidade, na medida em que envolve a 

capacidade de o contribuinte poder escolher, com autonomia e responsabilidade, como 
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proceder na estruturação jurídica de sua atividade econômica, inclusive com vistas à 

redução do encargo tributário que suportará. 

A propósito, importa ressaltar que não apenas as normas ou o ordenamento 

jurídico devem ser calculáveis, como também o devem ser as decisões dos órgãos 

julgadores (administrativos e judiciais). Ora, se as decisões proferidas dizem respeito à 

concreção das normas gerais e abstratas, ou seja, dizem respeito à construção de sentido 

dos textos normativos preexistentes, por certo que o conteúdo final da norma, a ser 

“declarado” pelo órgão decisório, deve corresponder às possibilidades hermenêuticas 

possíveis que defluem do enunciado normativo, pois as decisões e as normas são co-

implicadas
704

. 

Quanto à calculabilidade, cumpre destacar a relevância de a Constituição 

Federal ter previsto, no artigo 150, inciso III, alínea “b”
705

, as anterioridades de exercício 

financeiro e nonagesimal para a instituição ou aumento de determinados tributos. Nesse 

caso, as regras das anterioridades, mesmo que não eliminem a incerteza absoluta, garantem 

a calculabilidade e evitam a surpresa. A exigência de anterioridade acaba por periodizar o 

tempo, conferindo-lhe unidade, resguardando, assim, na arguta percepção de TÉRCIO 

SAMPAIO FERRAZ JR., todos os eventos ocorridos no período por ela protegido contra 

alterações legislativas
706

. 

Ademais, a essa altura, é possível concluir que as regras e os princípios 

constitucionais operam como verdadeiros fatores de calculabilidade, vez que reduzem o 

espectro de possibilidade de atuação do Poder Legislativo quanto ao conteúdo futuro das 

obrigações tributárias, limitando as fronteiras materiais para o exercício do poder de 

tributar, bem como estabelecem os lindes da atividade aplicativa do Direito por parte do 
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Poder Executivo. Com isso, o contribuinte tem maior liberdade para configurar, com 

responsabilidade e autonomia, o seu presente
707

. 

É preciso dizer, ainda, que a prática jurisprudencial também funciona como 

fator de calculabilidade do Direito. O Poder Judiciário, na função de dizer o Direito, se 

debruça sobre as disposições normativas estabelecidas pelo Poder Legislativo
708

 e, nessa 

tarefa, tem total autonomia e independência asseguradas pela Constituição Federal. Assim, 

naturalmente existem, na jurisprudência, decisões desuniformes, tendo em vista as 

particularidades dos casos concretos que são apresentadas ao julgador, o qual acaba tendo 

sua visão orientada pela justiça particular. 

Ocorre que, se além de regras processuais de uniformização e de generalização 

de decisões, a prática jurisprudencial, com base no princípio da igualdade, também for 

autolimitada aos seus próprios precedentes, ela será muito mais compatível com os ideais 

que compõem o princípio da segurança jurídica. Essa autovinculação decorrente da 

igualdade funciona como fator de calculabilidade do Direito pelo ganho em previsibilidade 

da atuação do Poder Judiciário, porquanto reduz o espectro e a variabilidade das 

consequências jurídicas atribuíveis a atos praticados pelos contribuintes
709

. 

Acrescenta-se a isso a própria estrutura hierarquizada do Poder Judiciário e a 

vinculação formal de alguns precedentes, esta decorrente de normas jurídicas que 

expressamente atribuem força vinculativa a determinados tipos de decisão, como decisões 

proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, a existência de súmulas vinculantes, por exemplo, entre outras. O importante é 

que, uma vez que a lei vale para todos, cumpre ao Poder Judiciário aplicar de modo 

uniforme os seus próprios precedentes, estendendo para os casos futuros o mesmo 

tratamento dado aos casos passados, desde que haja, entre eles, similitude fática
710

. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado, intimamente ligado ao tema do 

planejamento tributário, diz respeito à vedação de arbitrariedades. RUBÉN O. ASOREY 

destaca, nesse contexto, o papel da lei frente às possíveis arbitrariedades dos órgãos do 

Estado. Segundo o autor, arbitrário é aquilo que se denuncia ipso facto como privado de 
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fundamento jurídico
711

. Quanto ao tema aqui estudado, destaca-se a vedação à 

arbitrariedade aplicativa do Direito por parte da Administração Pública, quando, por 

exemplo, exerce faculdades discricionárias em setores da seara tributária nos quais carece 

de tal faculdade
712

. 

HÉCTOR B. VILLEGAS chama a atenção para a possibilidade de haver distorções 

na interpretação da norma quando da sua aplicação, o que o autor denomina de 

interpretação arbitrária dos preceitos legais. O jurista argentino adverte para a necessidade 

de evitar possíveis arbitrariedades de órgãos administrativos e judiciais na aplicação dos 

preceitos normativos, vedando-se, com isso, interpretações distorcidas guiadas pelo 

propósito exclusivo de melhorar a arrecadação tributária, bem como a adoção de critérios 

que vão se modificando ao longo do tempo, notadamente porque a interpretação arbitrária 

de preceitos legais é resultado de uma aplicação do Direito Tributário completamente 

desbordada dos limites legais
713

. 

Nesse sentido, recorda DIVA MALERBI que, na instituição de um tributo, não 

pode intervir a vontade do órgão aplicador da lei, pois não só o legislador vem jungido a 

uma série de limitações ao poder de tributar, como o Executivo e o próprio Judiciário estão 

proibidos de intervir com a sua própria vontade, extrapolando os limites legais. Ou seja, 

não pode o órgão aplicador coordenar fatos e dizer: “embora o legislador aqui não tenha 

colocado todos seus aspectos, podemos antever que ele pretendeu criar o tributo”
714

. 

Com efeito, a arbitrariedade, sem dúvidas, interfere na promoção de um estado 

ideal de calculabilidade e, por consequência, restringe indevidamente o princípio da 

segurança jurídica. Daí a arguta observação de THEOPHILO CAVALCANTI FILHO no sentido 

de que a arbitrariedade é repudiada pela ordem jurídica, pois traz consigo o germe da 

insegurança e da desordem.
715

 

Autuações arbitrárias realizadas pelo Fisco, que desconsideram atos e negócios 

jurídicos lícitos praticados pelo contribuinte, ferem frontalmente os ideais de 

calculabilidade e de confiabilidade que integram a segurança jurídica, notadamente porque, 
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no contexto dos planejamentos tributários, a identificação dos efetivos limites à 

estruturação de operações, com o escopo de eliminar ou reduzir o pagamento de tributos, 

tem como ponto de partida a confiança legítima do contribuinte de que sua operação, 

licitamente realizada, não será desconsiderada para fins de tributação. 

 

4.3.3. Breves conclusões acerca do conteúdo 

Inicialmente, foi mencionado que o ideal de cognoscibilidade configura um 

pressuposto para a concretização dos ideais de confiabilidade e de calculabilidade, já que 

só é confiável e calculável algo que seja, antes, cognoscível. Disso decorre uma primeira 

conclusão que é a de que a dimensão estática situa-se numa relação de pressuposição 

concernente à dimensão dinâmica do princípio da segurança jurídica. 

Essa relação de pressuposição entre os ideais que compõem a segurança 

jurídica, no entanto, não é unidirecional, como é possível perceber das linhas acima 

escritas. Há, verdadeiramente, uma relação de reciprocidade entre tais ideais, na medida 

em que, para que um ordenamento jurídico seja estável, por exemplo, ele precisa ser 

cognoscível e respeitar as legítimas expectativas dos cidadãos, mas, para que ele seja 

cognoscível, precisa ser claro e confiável, o que igualmente é pressuposto para que seja 

calculável. Ou seja, há uma relação de interdependência entre eles: sem cognoscibilidade, 

nenhuma confiabilidade; sem confiabilidade, nenhuma cognoscibilidade (tampouco 

calculabilidade)
716

. 

Ademais, é possível inferir, conforme já enfatizado anteriormente quando da 

análise dos fundamentos da segurança jurídica, que há normas específicas e enfáticas no 

Sistema Constitucional Tributário que servem de instrumento para garantir a 

cognoscibilidade, a confiabilidade e a calculabilidade do ordenamento jurídico. A primeira, 

pela determinabilidade das hipóteses de incidência das normas tributárias (regras de 

competência e legalidade tributária); a segunda, pela relativa estabilidade do Direito no 

tempo (proibição da retroatividade, proteção do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do 

direito adquirido, etc.); a terceira, por fim, pela não surpresa (anterioridade, proibição de 

arbitrariedades).  
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Vê-se, pois, que essas normas específicas, às quais podem juntar-se outras 

acima referenciadas, como bem disse HUMBERTO ÁVILA, acabam conferindo um caráter 

de resistência ou de proteção aos ideais cuja realização é determinada pelo princípio da 

segurança jurídica
717

, atribuindo-lhe, portanto, uma espécie de conteúdo qualificado, como 

apontou LEANDRO PAULSEN
718

.  

Trata-se, portanto, de um princípio complexo e multifacetado (princípio, 

sobreprincípio e subprincípio), admitindo, como visto no início do presente capítulo, 

diversas formas de abordagem. Aqui, é visto como uma norma-princípio que prescreve a 

promoção dos ideais de confiabilidade e calculabilidade, a partir de sua cognoscibilidade, 

ideais esses cuja realização pressupõe a existência de determinadas condições 

(inteligibilidade e vinculatividade) e exige a realização de ideais parciais (estabilidade e 

previsibilidade)
719

, tudo isso imprescindível para que seja assegurada, de fato, a segurança 

jurídica no exercício das liberdades resguardadas constitucionalmente, dentre as quais se 

inclui aquela de realizar, livremente e de maneira responsável, um planejamento tributário. 

 

4.4. Notas acerca da eficácia da segurança jurídica no contexto do 

planejamento tributário 

A expressão eficácia pode ser utilizada para: (i) fazer referência à qualidade 

que a norma ostenta no sentido de descrever fatos que, uma vez ocorridos, tenham aptidão 

de irradiar efeitos jurídicos, já que presentes as condições técnico-normativas exigíveis 

para a sua aplicação (eficácia técnica)
720

; (ii) caracterizar a propriedade do fato jurídico de 

produzir os efeitos que lhe são próprios
721

; ou, ainda, (iii) dizer respeito à efetiva 

observância ou à obediência dos comandos normativos pelos destinatários (eficácia social 

ou efetividade)
722

. 

Diante das considerações anteriores, a segurança jurídica, como norma, pode 

ser vista como princípio, como subprincípio ou como sobreprincípio. Na condição de 
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princípio, tem eficácia direta, porquanto não predetermina um meio, mas sim um ideal de 

coisas cuja realização depende da escolha de meios necessários e adequados. Examinada 

na sua relação com outras normas e, portanto, na sua eficácia indireta, ora pode assumir a 

característica de subprincípio, quando se examina a sua relação como uma norma que 

estabelece um ideal mais amplo a ser atingido, ora pode se revestir da qualidade de 

sobreprincípio, quando está ligado a normas que fixam ideais menos amplos a serem 

alcançados. Isso demonstra a sua multidimensionalidade como norma jurídica e a sua 

multifuncionalidade na produção de efeitos (funções eficaciais diretas e indiretas).
723

 

Ao assumir a posição de subprincípio, a segurança jurídica exerce uma função 

eficacial definitória
724

 relativamente ao ideal mais amplo a ser atingido. Na sua relação 

com o princípio do Estado de Direito, por exemplo, o qual estabelece um ideal de 

regularidade operativa das normas e instituições de um sistema jurídico
725

, que pressupõe a 

juridicidade da atuação do Estado, a segurança jurídica “densifica” materialmente parte do 

conteúdo do princípio do Estado de Direito, já que a realização do ideal por ele buscado 

requer um estado de cognoscibilidade, de calculabilidade e de confiabilidade do Direito. 

Ou seja, o princípio da segurança jurídica funciona como definidor dos elementos 

genéricos estabelecidos pelo sobreprincípio do Estado de Direito
726

. 

Na qualidade de sobreprincípio, seguindo as lições de HUMBERTO ÁVILA, a 

segurança jurídica exerce as seguintes funções eficaciais: (i) função eficacial interpretativa; 

(ii) função eficacial reconfiguradora; (iii) função eficacial integrativa derivada; (iv) função 

eficacial de blindagem; (v) função eficacial de suporte; e (vi) função eficacial 

rearticuladora
727

. Embora todas elas sejam importantes para conferir eficácia ao princípio 

da segurança jurídica, destacaremos, por ora, os aspectos mais importantes dessas funções 

eficaciais no que toca à temática do planejamento tributário. 

Na relação com seus subprincípios ou com as regras que o concretizam, o 

princípio da segurança jurídica exerce função eficacial interpretativa. Nas palavras 

elucidativas de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, a segurança jurídica opera “como uma 
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bússola a nortear a exegese e a integração da Constituição Federal pela legislação 

ordinária, rumo à sua efetividade e concretização”
728

. 

Assim, na sua relação vertical com as normas que o concretizam, o princípio da 

segurança jurídica serve de critério interpretativo, de maneira a lhes atribuir significado 

compatível com os ideais de cognoscibilidade, calculabilidade e confiabilidade do 

ordenamento jurídico. Em vista disso é que, exemplificativamente, as regras da legalidade 

e da irretroatividade exigem que a lei a ser criada para instituir ou aumentar tributos deve, 

necessariamente, assegurar a promoção dos aludidos ideais.  

Quanto à sua função eficacial integrativa derivada, pode ser citada a proteção 

que a segurança jurídica confere quando, a partir da norma construída a partir do art. 150, 

inciso III, “a”, da CF/88, que, expressamente, veda a tributação de fatos geradores já 

consumados no passado, constrói-se também a norma que impede a retroatividade 

imprópria (retrospectividade) das leis tributárias, na medida em que, em vista da proteção 

dos ideais de calculabilidade e confiabilidade do Direito, com base na sua 

cognoscibilidade, deve se assegurar, quando o contribuinte tenha disposto dos seus direitos 

de liberdade e de propriedade, a eficácia reflexiva subjetiva do princípio da segurança 

jurídica, integrando regras expressas que o concretizam, mas se revelam insuficientes. 

No que diz respeito às funções eficaciais de blindagem e de suporte, a ideia é 

que o sobreprincípio da segurança jurídica não só reforça a eficácia de seus subprincípios e 

das suas regras concretizadoras, já que esses, normativamente, o densificam, mas, além 

disso, confere aos seus subprincípios o caráter de fundamentais, atribuindo-lhes maior peso 

quando em conflitos com outros princípios, atribuindo igualmente maior rigidez aplicativa 

às regras que o concretizam
729

.  

Importa tratar, também, da função eficacial rearticuladora do princípio da 

segurança jurídica. Nessa perspectiva, o sobreprincípio da segurança jurídica é a síntese 

equilibrada dos seus subprincípios, e não apenas a soma dos elementos que o 

concretizam
730

. Sendo assim, quando, por exemplo, a busca do ideal de cognoscibilidade 

do Direito por meio da declaração de nulidade da norma inferior, incompatível com a 

norma superior, acaba restringindo o ideal de confiabilidade daqueles que, legitimamente, 

configuraram situações jurídicas com fundamento na aludida norma inferior, faz-se 
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imperioso que a solução a ser dada equilibre esses estados ideais, conduzindo a uma 

realização média maior dos estados ideais que compõem a segurança jurídica, jamais o 

contrário
731

.  

Na condição normativa de princípio, por sua vez, como visto detalhadamente 

no presente trabalho, a segurança jurídica tem eficácia direta ao exercer a função de 

estabelecer um estado ideal de coisas (cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade), 

para cuja realização é necessária a adoção de condutas (publicação das leis e 

determinabilidade das hipóteses normativas, respeito ao direito adquirido, regras de 

transição) que provocam efeitos (acessibilidade e inteligibilidade das normas, estabilidade 

normativa, continuidade do Direito) que contribuem para a sua promoção. Eis, aqui, sua 

função eficacial integrativa originária, no entendimento de HUMBERTO ÁVILA
732

. 

Ainda, conforme assinalado ao longo deste estudo, por diversas vezes a 

segurança jurídica é concretizada constitucionalmente por meio de regras que, como tais, 

não se submetem a uma mera ponderação horizontal
733

. Adicionalmente, a eficácia 

objetiva da segurança jurídica pode experimentar, do ponto de vista concreto e subjetivo, 

um verdadeiro direito à segurança, resguardando os cidadãos contra a aplicação de uma 

determinada norma que, do ponto de vista jurídico, pode ser qualificada como “insegura”. 

Diante de todas as considerações até aqui apresentadas, é possível concluir que 

o princípio da segurança jurídica, por servir de fundamento de validação normativa e de 

instrumento de realização de outras normas (princípios e regras), caracteriza-se como 

verdadeiro pressuposto do Direito, sobre o qual se assentam todas as demais normas. Por 

isso, impossível discordar dos precisos ensinamentos de PAULO DE BARROS CARVALHO no 

sentido de que onde houver Direito, sempre haverá de estar presente a segurança jurídica. 

Esta se situa nos fundamentos do “dever-ser”, portanto norma jurídica que discipline 

comportamentos intersubjetivos sem a observância do princípio da segurança jurídica 

expressará um completo sem-sentido na linguagem prescritiva do “dever-ser”
734

. 

Assim, qualificando-se como uma espécie de princípio estrutural, vale retomar 

as lições de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, que aponta para a necessidade de aplicação do 

princípio da segurança jurídica em qualquer nível de aplicação infraconstitucional, isto é, 
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nas leis e regulamentos fiscais e até nos atos de sua execução
735

. Por tal razão, na unidade 

dos ideais que o compõem, o princípio da segurança jurídica nunca é objeto de afastamento 

completo, ocorrendo apenas, eventualmente, em razão de particularidades do caso 

concreto, a aplicação em menor medida de um elemento em favor da aplicação em maior 

medida de outro(s)
736

. 

Nessa premissa de que a segurança jurídica constitui-se como uma espécie de 

condição estrutural do Direito ou ainda, norma-condição, norma-estrutura, pelo que chega 

a ser denominada “a norma das normas”, sem cuja eficácia mínima as outras normas 

também deixam de ser minimamente eficazes
737

, no nosso sentir, não há oposição entre os 

princípios da segurança jurídica e da justiça; pelo contrário, o que há é uma efetiva 

conexão entre eles. Assim, ao invés de compreender a segurança jurídica como algo 

contrário à justiça, é preferível entendê-la como parte integrante da ideia de justiça. 

Sem adentrar nas discussões acerca do conceito de justiça, ponto comum e 

indubitável é que todos concordam que o Direito deve ser justo ou, como lembra GUSTAV 

RADBRUCH, todos aceitam igualmente esta exigência
738

. Dessa maneira, se a justiça é o 

princípio maior a ser atingido, por certo que, nessa perspectiva, já engloba elementos 

relacionados com a cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade do Direito, tendo em 

vista que, conforme dito, a segurança jurídica é pressuposto do ordenamento jurídico. 

Ora, se assim é, fica eliminado o aparente conflito existente entre segurança e 

justiça. Consoante o escólio de THEOPHILO CAVALCANTI FILHO, a segurança desprovida de 

um supedâneo justo se traduz, na verdade, em pura manifestação discricionária, isto é, em 

exclusiva e vazia manifestação de vontade arbitrária
739

. Da mesma forma, um Direito 

incerto é também um Direito injusto, já que a justiça não consegue se estabelecer num 

ambiente de insegurança, sendo a segurança exigência fundamental da própria justiça
740

.  

Irretocáveis, portanto, os dizeres de JOSÉ SOUTO MAIOR BORGES, para quem a 

segurança jurídica representa um instrumento da justiça. Por essas razões, alinhamos nosso 

pensamento à conclusão endossada por MISABEL DERZI quando apreciou a relação entre 
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justiça e segurança, oportunidade na qual, habilmente, cravou a autora que a segurança 

jurídica é valor fundamental, “mas não está em questão ou conflito, por ser prévio ou 

pressuposto evidente sem o qual não se pode alcançar a justiça”
741

.  

Dito isso, é preciso analisar, agora, algumas situações jurídicas 

exemplificativas, condensadas nos três tópicos seguintes, nas quais a eficácia da segurança 

jurídica resta prejudicada no que concerne aos planejamentos tributários. 

 

4.4.1. “Ágio interno” à luz da legalidade tributária, da igualdade e da 

segurança jurídica anteriormente à Lei nº 12.973/14 

É cediço que, especialmente na jurisprudência administrativa, o 

aproveitamento do ágio fundamentado em rentabilidade futura tem rendido, nos últimos 

tempos, debates acalorados. A esse respeito, diversas são as discussões atuais, 

aprofundadas substancialmente em razão da recente publicação da Lei nº 12.973/14, fruto 

da conversão da Medida Provisória nº 627/13, a qual trouxe verdadeira transformação do 

regime jurídico-tributário do ágio, ao buscar aproximá-lo do regime contábil que lhe é 

próprio.  

Por ora, tratemos apenas do “ágio interno” à luz do Direito vigente 

anteriormente ao advento da Lei nº 12.973/14, para, no tópico seguinte, salientarmos 

alguns aspectos acerca da segurança jurídica na interpretação do diploma legal incorporado 

ao ordenamento jurídico-tributário no ano de 2014. O primeiro ponto que deve ser 

avaliado, nesse contexto, é a forma como interagem as regras fiscais e contábeis sobre o 

mesmo suporte fático (conceito de ágio)
742

. 

Retomando as considerações tecidas no capítulo 1 da presente dissertação, 

lembramos que um mesmo suporte fático pode ser aproveitado na elaboração de normas 

pertencentes a distintos sistemas do conhecimento humano, razão pela qual não há dúvidas 

que a disciplina contábil do ágio não se confunde, salvo se expressamente assim 

determinado pela legislação tributária, com o seu regramento constante do sistema 

jurídico-tributário. Assume relevância, nesse aspecto, a noção do fechamento conceitual 
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característico do sistema jurídico-tributário, notadamente porque a intertextualidade 

intersistêmica tem seu limite, justamente, na norma jurídica
743

. Em outras palavras, 

conceito contábil do ágio somente terá repercussão para fins jurídico-tributários se vier a 

ser expressamente incorporado pela legislação de regência. 

Analisando as normas que regulamentam o tratamento do ágio no cenário 

anterior à vigência da Lei nº 12.973/14, vê-se que o artigo 20 do Decreto-Lei nº 1.598/77
744

 

e os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/97
745

 estabeleceram normas de natureza eminentemente 
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controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o mesmo 

critério seja necessária para determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.” 
745

 “Art. 7º A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, 

na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 

do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória nº 135, de 30.10.2003) 

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do § 2º do art. 

20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu 

causa; 

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2º do art. 20 do 

Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização; 

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2º do art. 20 do 

Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados 

posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do 

período de apuração; (Redação dada pela Lei nº 9.718, de 1998) 

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2º do art. 20 

do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante 

os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), 

no mínimo, para cada mês do período de apuração. 

§ 1º O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de 

ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão. 

§ 2º Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o 

patrimônio da sucessora, esta deverá registrar: 

a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III; 
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tributária disciplinando por completo a matéria do ágio para fins fiscais, o que já 

demonstra, de antemão, o equívoco em aplicar normativas contábeis acerca do ágio, para 

fins de atribuição dos efeitos fiscais que lhe são próprios. 

Deflui dos referidos comandos normativos a permissão legal para a 

amortização do ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura, não constando 

qualquer vedação ao aproveitamento do ágio gerado em operação realizada entre partes 

relacionadas, desde que observados os padrões legais. Noutras palavras, a realização da 

operação de aquisição de participações societárias entre partes relacionadas não é 

pertinente para aferir se o ágio gerado pode ou não ser aproveitado para fins fiscais. 

Como bem constataram KAREM JUREIDINI DIAS e RAPHAEL ASSEF LAVEZ, da 

análise do direito positivo vigente até 2014 (ou até 2017, de acordo com as regras 

intertemporais da Lei nº 12.973/14), o ágio amortizável para fins fiscais na apuração do 

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, à proporção de 1/60 mensal, é aquele decorrente 

de operações que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: 

(i) o ágio deve resultar da aquisição de participação societária; 

(ii) o ágio deve estar fundamentado na expectativa de rentabilidade 

futura, correspondendo à diferença entre o custo de aquisição e o valor 

patrimonial (ágio enquanto desdobramento do custo de aquisição), 

comprovando-se tal fundamento por meio de demonstrativo específico; 

(iii) deverá haver a absorção do patrimônio, por meio de incorporação, 

cisão ou fusão, da controlada pela controladora ou o inverso;
746

 

                                                                                                                                                                                
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV. 

§ 3º O valor registrado na forma do inciso II do caput: 

a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do 

direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital; 

b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, 

a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa. 

§ 4º Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio 

ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que 

deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação 

vigente. 

§ 5º O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior 

poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito. 

Art. 8º O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando: 

a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido; 

b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação 

societária.” 
746

 Cf. DIAS, Karem Jureidini e LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresa-veículo” na 

jurisprudência do CARF: um estudo acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade 

tributária. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães e FARO, Maurício Pereira (coord.). Análise de casos sobre 
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Daí a afirmação dos autores no sentido de que, levando em consideração os 

critérios supra, eleitos pelo legislador para estabelecer o padrão legal com base no qual os 

contribuintes serão discriminados, cabe à fiscalização, ao analisar a legitimidade do ágio 

gerado em operações entre parte relacionadas, cingir-se à formulação de quatro 

questionamentos essenciais: 

1. houve efetiva aquisição de participação societária? 

2. há efetivo custo (sacrifício) de aquisição? 

3. resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o custo de 

aquisição e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na 

expectativa de rentabilidade futura? 

4. houve absorção do patrimônio da investida ou da investidora por meio 

de incorporação, fusão ou cisão?
747

 

Caso a resposta seja positiva para todas as questões acima, qualquer glosa da 

despesa correspondente à amortização do ágio em questão, desde que limitada a 1/60 

mensal, carecerá de fundamento jurídico. Ou seja, a mera dependência entre as partes não 

consta dentre os requisitos para o aproveitamento fiscal do ágio; dessa maneira, 

desconsiderações de negócios jurídicos estruturados dentro dos requisitos acima elencados 

certamente desbordam dos padrões legais, violando, por consequência, a legalidade 

tributária, a igualdade tributária e o princípio da segurança jurídica (cognoscibilidade, 

calculabilidade e confiabilidade do ordenamento), já que pautadas em critérios arbitrários. 

Cumpre recordar, aqui, que a legalidade constitui um instrumento de aplicação 

da isonomia e, ao padronizar o tratamento dos contribuintes, acaba lhes assegurando uma 

esfera reservada de autonomia privada. O padrão legal seleciona propriedades a serem 

avaliadas pelo aplicador do Direito e, nessa medida, reserva um campo de ação para a 

liberdade individual do contribuinte, que pode, ao exercitar sua autonomia privada, dele se 

afastar. Por tal razão, não cabe à fiscalização ignorar a eficácia do padrão legal como 

selecionador de propriedades relevantes para, desbordando dos limites da lei, tributar 

contribuintes que, dentro dos padrões legais, ou seja, sem simulação ou dissimulação, 

estruturam seus planejamentos tributários
748

. 

                                                                                                                                                                                
aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL – à luz da jurisprudência do CARF – Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais. São Paulo: Editora MP, 2016, p. 336. 
747

 Ibidem, p. 336. 
748

 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 124-125. 
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É por isso que a manutenção de glosas de despesas correspondentes à 

amortização do ágio em julgamentos realizados no âmbito do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, tendo por fundamento exclusivamente o fato de que as operações se 

deram entre sociedades vinculadas ou, ainda, que inexistia propósito negocial (que, como 

visto, sequer encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio)
749

, revela uma agressão 

ao princípio da segurança jurídica, sobretudo porque restringe a promoção dos ideais de 

cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade que o compõem. 

Portanto, com relação à temática do “ágio interno”, é preciso que os 

aplicadores do Direito e os órgãos de julgamento “separem o joio do trigo”
750

, ou seja, 

                                                           
749

 Decisão paradigmática recentemente proferida pelo Conselho Administrativo de Recursos, que causou 

espécie aos cultores do Direito, foi dada no julgamento do “Caso Lupatech” (Ac. nº 1402-001.404), em 9 de 

julho de 2013, no qual a 2ª Turma Ordinária, da 4ª Câmara da 1ª Seção, mesmo após afastar a acusação de 

simulação, sob o argumento de que não se verifica simulação quando os atos praticados são lícitos e sua 

exteriorização revela coerência com os institutos de direito privado adotados, assumindo o contribuinte os 

ônus e as consequências das formas jurídicas por ele adotadas, reconhecendo, portanto, que o ágio gerado 

perfazia todos os requisitos elencados no presente tópico, foi desconsiderada a operação para fins tributários 

em virtude da ausência de propósito negocial. Visando a facilitar a adoção do posicionamento em questão, 

destaca-se o seguinte trecho da decisão: “AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE 

VEÍCULO SEM PROPÓSITO NEGOCIAL. ANTECIPAÇÃO DE EXCLUSÕES DO LUCRO REAL E DA 

BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. A utilização de sociedade veículo, de curta 

duração, colimando atingir posição legal privilegiada, quando ausente o propósito negocial, constitui prova 

da artificialidade daquela sociedade e das operações nas quais ela tomou parte, notadamente a antecipação de 

exclusões do lucro real e da base de cálculo da CSLL. A operação levada a termo nesses moldes deve ser 

desconsiderada para fins tributários. SIMULAÇÃO. SUBSTANCIA DOS ATOS. Não se verifica a 

simulação quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela coerência com os institutos de 

direito privado adotados, assumindo o contribuinte as consequências e ônus das formas jurídicas por ele 

escolhidas, ainda que motivado pelo objetivo de economia de imposto”. 
750

 Decisão paradigmática nesse sentido, que aborda muitos dos aspectos trabalhados no presente estudo, e, 

ao cabo, “separa o joio do trigo” na temática do aproveitamento do “ágio interno”, foi prolatada pela 1ª 

Turma Ordinária, da 1ª Câmara da 1ª Seção do CARF, em 6 de dezembro de 2012 (Ac. nº 1101-000.841): 

“PROCESSOS DISTINTOS. ÓRGÃOS JULGADORES COMPETENTES. VINCULAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS, DIVERGENTES. POSSIBILIDADE. Não se 

vinculam as decisões administrativas proferidas por órgãos julgadores distintos, exaradas no exercício de 

suas respectivas competências ÁGIO. REQUISITOS DO ÁGIO. O art. 385 do RIR/1999, estabelece a 

definição de ágio e os requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de aquisição do 

investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os requisitos são a aquisição de participação 

societária e o fundamento econômico do valor de aquisição. Fundamento econômico do ágio é a razão de ser 

da mais valia sobre o valor patrimonial. A legislação fiscal prevê as formas como este fundamento 

econômico pode ser expresso (valor de mercado, rentabilidade futura, e outras razões) e registrado. ÁGIO 

INTERNO. A circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo grupo econômico não 

descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação fiscal. A distinção entre ágio surgido em 

operação entre empresas do grupo (denominado de ágio interno) e aquele surgido em operações entre 

empresas sem vinculo, não é relevante para fins fiscais. ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO REVERSA. 

AMORTIZAÇÃO. A amortização do ágio está prevista no art. 386 do R1R/1999. Para fins fiscais, o ágio 

decorrente de operações com empresas do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada do ágio que 

surge em operações entre empresas sem vinculo. Ocorrendo a incorporação reversa, o ágio poderá ser 

amortizado nos termos previstos nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997. NORMAS GERAIS DE 

DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008 LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E 

COMERCIAL. As regras contábeis aceitas pelo direito tributário são apenas aquelas previstas na legislação 

comercial referendada pelas regras tributárias e desde que não conflitem com regra fiscal específica. 

LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA E COMERCIAL. CONTABILIDADE. ÁGIO. Os institutos, conceitos e 

formas contábeis aceitos pelo direito tributário são apenas aqueles definidos na legislação comercial 
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diferenciem operações societárias realizadas à margem dos padrões legais e, dessa forma, 

ilegítimas, daquelas que o contribuinte, legitimamente, dentro dos padrões legais, fez uso 

de sua liberdade constitucionalmente garantida e, como resultado de seus negócios, 

legalmente se aproveitou do ágio gerado, ainda que em operações entre partes 

relacionadas. 

                                                                                                                                                                                
referendada pelas regras tributárias e desde que não conflitem com definição especifica posta em regra fiscal. 

Caso a legislação tributária defina de modo diferente um instituto, conceito, ou forma, vale a definição fiscal 

para fins tributários. Regra tributária específica define o que é ágio, como deve ser calculado, seus 

pressupostos (aquisição da participação e fundamento econômico), e como sua amortização pode ser 

considerada para fins fiscais. Por isso, nesses aspectos, os institutos, conceitos e formas contábeis e as regras 

de direito comercial são irrelevantes. ÁGIO. ART. 109 CTN. A legislação tributária define o que é ágio para 

fins fiscais e determina os efeitos. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES. ÁGIO. NASCIMENTO. EXTINÇÃO. 

O ágio nasce com uma aquisição e se transfere por uma incorporação reversa, cisão ou fusão. A transferência 

das ações não implica em transferência de ágio, mas em extinção do ágio que havia na alienante e surgimento 

de novo ágio na adquirente. A disciplina legal a que se submete o novo ágio é decorrente de suas 

características, e não das características do ágio que existia na alienante. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. 

ELISÃO. EVASÃO. Em direito tributário não existe o menor problema em a pessoa agir para reduzir sua 

carga tributária, desde que atue por meios lícitos (elisão). A grande infração em tributação é agir 

intencionalmente para esconder do credor os fatos tributáveis (sonegação). PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. ATOS JURÍDICOS. LICITUDE. O fato dos atos praticados 

visarem economia tributária não os torna ilícitos ou inválidos. O fato dos negócios praticados visarem 

economia tributária não os torna ilícitos ou inválidos. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO DO 

NEGÓCIO. CAUSA DO NEGÓCIO. LICITUDE. Motivo do negócio é a razão subjetiva pela qual o 

contribuinte faz o negócio jurídico. Causa do negócio ou sua função econômica é o efeito que o negócio 

produz nas esferas jurídicas dos participes. O motivo ilícito implica em nulidade, quando declarada por um 

Juiz. Se a motivação do negócio é economia tributária, não se pode falar em motivo ilícito. 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO 

NEGOCIAL. LICITUDE. Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico inexistente ou 

sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia tributária. Não tem amparo no sistema jurídico a 

tese de que negócios motivados por economia fiscal não teriam "conteúdo econômico" ou "propósito 

negocia" e poderiam ser desconsiderados pela fiscalização. O lançamento deve ser feito nos termos da lei. 

SIMULAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE A LEI. A fiscalização não precisa (e nem pode) recorrer 

As figuras de direito civil, utilizadas por juízes imparciais para soluções de litígios entre as pessoas. O Fisco 

não precisa (e nem pode) recorrer ás figuras da simulação, abuso de direito, fraude a lei ou demais previstas 

no Código Civil, que são utilizadas pela Justiça para resolver litígios. A fiscalização tem poderes específicos 

e disciplinados na legislação tributária. PODERES DO FISCO. LANÇAMENTO. A fiscalização pode 

apontar os fatos que entende ocorridos, pode afastar os que entende não ocorridos ou falseados, pode aplicar 

o direito que entende aplicável aos fatos verificados, e pode cobrar o tributo conforme sua convicção, sem ter 

de recorrer a qualquer figura do Código Civil. A única exigência da lei é que o Fisco comprove os fatos que 

confirmam o direito que aplica. LANÇAMENTO. O lançamento é atividade vinculada à lei. SEGURANÇA 

JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO. A segurança jurídica, ao lado da justiça, é um dos pilares do sistema jurídico. A 

previsibilidade da tributação é um dos seus aspectos fundamentais. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

FISCAL Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008 AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO 

ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM 

REPERCUSSÃO TRIBUTARIA FUTURA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES. O fisco pode verificar fatos, 

operações e documentos, passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não, em 

períodos de apuração atingidos pela decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na 

apuração de lucro líquido ou real de períodos não atingidos pela decadência. Essa possibilidade delimita-se 

pelos seus próprios fins, pois, os ajustes decorrentes desse procedimento não podem implicar em alterações 

nos resultados tributáveis daqueles períodos decaídos, mas sim nos posteriores. Em relação a situações 

jurídicas, definitivamente constituídas, o Código Tributário Nacional estabelece que a contagem do prazo 

decadencial para constituição das obrigações tributárias, porventura delas inerentes, somente se inicia após 5 

anos, contados do período seguinte ao que o lançamento do correspondente crédito tributário poderia ter sido 

efetuado (art. 173 do CTN).” 
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4.4.2. “Ágio interno” na Lei nº 12.973/14 e lei meramente interpretativa 

Após o advento da Lei nº 12.973/14, além de o tratamento fiscal do ágio ter se 

aproximado do regime contábil, foi vedado, no seu artigo 22, o aproveitamento do ágio 

gerado em decorrência da aquisição de participação societária entre partes dependentes 

para fins fiscais. Dessa alteração legislativa podem surgir, eventualmente, posicionamentos 

que sustentem que a dedutibilidade do ágio oriundo de operação entre empresas do mesmo 

grupo sempre foi vedada pelo ordenamento jurídico-tributário, e, portanto, devem se 

atribuir efeitos retroativos ao referido dispositivo, já que, particularmente quanto a tal 

aspecto, a Lei nº 12.973/14 é meramente interpretativa. 

Diante de possíveis embates doutrinários e jurisprudenciais em torno de tal 

questão, cabe, aqui, rechaçarmos a possibilidade de atribuir efeitos retroativos ao aludido 

dispositivo, em razão de, por hipótese, ser meramente interpretativo, tendo em vista os 

ideais que o princípio da segurança jurídica resguarda. Para tanto, é preciso traçar, ainda 

que brevemente, alguns contornos acerca do conceito de lei meramente interpretativa, sem 

que, para isso, tenhamos que adentrar na discussão sobre o enunciado ser mero dispositivo 

legal (texto) e não uma norma interpretada, pois sujeito a nova interpretação por parte do 

exegeta
751

. 

Conforme ensina RICCARDO GUASTINI, é denominada interpretativa toda lei ou 

disposição legislativa cujo conteúdo consista na determinação do significado de uma ou 

mais disposições normativas anteriores. E essa lei, como qualquer outra, vincula a todos os 

sujeitos do ordenamento jurídico
752

. Na sua essência, conteria, a princípio, um conteúdo 

apenas declarativo, que excluiria qualquer tipo de inovação do direito positivo, sendo sua 

única finalidade, portanto, a de aclarar o significado de uma norma anterior, razão pela 

qual teria efeito retroativo
753

. 

RICCARDO GUASTINI questiona, no entanto, se algumas dessas leis, a pretexto 

de serem meramente de natureza declarativa, na verdade não possuiriam natureza decisória 

e inovadora, isto é, criadora de direito novo
754

. Nessas últimas circunstâncias, para o autor, 

                                                           
751

 Sobre tal questão, ver: cf. GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar. Madrid: Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2014, p. 99-100. 
752

 Ibidem, p. 95. 
753

 Cf. NOVOA, César García. El principio de seguridad jurídica e materia tributaria. Madrid: Marcial Pons, 

2000, p. 192. 
754

 Cf. GUASTINI, Riccardo. Interpretar y argumentar. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2014, p. 98. 
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não haveria qualquer fundamento plausível para sustentar que a lei é meramente 

interpretativa e, por consequência, a ela deve ser atribuído efeito retroativo
755

. 

CÉSAR GARCIA NOVOA, por seu turno, apenas admite a retroatividade da norma 

interpretativa quando há plena convicção de que esta sobreveio para esclarecer o conteúdo 

de um comando normativo confuso, suscetível às mais diversas interpretações, que não 

gera confiança legítima protegida pelo ordenamento jurídico. E tal retroatividade somente 

poderia ser levada a efeito se a norma interpretativa se limitasse exclusivamente a aclarar 

os pontos obscuros, e não a reordenar o conceito supostamente interpretado em um sentido 

desfavorável aos contribuintes
756

. Assim, a pretensão legislativa de eliminar incertezas por 

meio de uma lei interpretativa não pode servir de ferramenta para atentar contra outras 

certezas que, legitimamente, decorreram de interpretações possíveis do contribuinte acerca 

da lei aclarada, pois, nesse caso, se estaria restringindo a segurança jurídica protegida
757

.  

Feitas essas considerações, por certo que, especificamente no que concerne à 

vedação do aproveitamento do ágio oriundo de operações entre sociedades relacionadas 

para fins fiscais, após o advento da Lei nº 12.973/14, a norma deve ter apenas efeitos 

prospectivos (de acordo com as regras intertemporais da Lei nº 12.973/14), já que, a toda 

evidência, não se trata de lei meramente interpretativa, mas sim inovadora. Com efeito, 

diante das premissas acima traçadas, viu-se que a legislação de regência do tema muito 

bem delimitou os requisitos a serem cumpridos para que o contribuinte pudesse, 

licitamente, aproveitar o ágio para fins fiscais. Dentre os inúmeros parâmetros legais 

traçados, a realização da operação de aquisição de participações societárias entre partes 

relacionadas nunca foi pertinente para aferir se o ágio gerado poderia ou não ser 

aproveitado para fins fiscais. 

Portanto, atribuir efeito retroativo ao artigo 22 da Lei nº 12.973/14, 

justificando, para tanto, que tal dispositivo é meramente interpretativo, e, assim sendo, 

possui efeitos retroativos, significa, em verdade, ignorar os ideias de cognoscibilidade, de 

calculabilidade e, notadamente, de confiabilidade do ordenamento jurídico, para querer 

tributar, à margem dos limites legais, situações jurídicas legitimamente firmadas pelos 

contribuintes no passado. 
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4.4.3. A simulação como verniz para a aplicação da doutrina do propósito 

negocial  

Em artigo recentemente publicado, LUÍS EDUARDO SCHOUERI muito bem 

pontuou o problema do uso do instituto da simulação como disfarce para a aplicação da 

doutrina do propósito negocial nos julgamentos ocorridos no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
758

. O autor nota que, mesmo após a Medida 

Provisória nº 66/2002 ter sido rechaçada pelo Congresso Nacional no que diz respeito à 

tentativa de inserir no ordenamento jurídico-tributário brasileiro as teorias do propósito 

negocial e do abuso das formas como fundamentos para a desconsideração de negócios 

jurídicos para fins tributários, observou-se na referida corte administrativa um movimento 

no sentido de invocar tais teorias para desconsiderar negócios jurídicos celebrados pelo 

contribuinte com o único fim de obter um ganho tributário
759

. 

Numa primeira oportunidade, é possível notar o uso de tal expediente por parte 

do CARF nos casos de incorporação reversa, comumente realizado para o aproveitamento 

de prejuízos fiscais acumulados. Dado que, nos termos da legislação do imposto de renda 

(art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/1987 e art. 514 do Decreto nº 3.000/1999 – RIR/99)
760

, é 

vedada a compensação de prejuízos fiscais da sucedida pela incorporadora, normalmente 

ocorre, nesses casos, visando ao aproveitamento do prejuízo fiscal, operações em que uma 

sociedade lucrativa é incorporada por outra deficitária, isto é, a denominada “incorporação 

às avessas”. 

Trata-se de estruturação societária que, em que pese não ser típica ou usual, 

uma vez que, a princípio, espera-se que a empresa superavitária incorpore a deficitária, em 

nada afronta o ordenamento jurídico, se cumprida a sua causa objetiva, ou seja, se não 

houver simulação ou dissimulação nos atos negociais relacionados à incorporação em si. 

Contudo, a fim de afastar operações nesse sentido, o CARF passou a questionar qual seria 

o propósito negocial a justificar a incorporação de uma sociedade lucrativa por outra 

deficitária para assegurar a validade das transações.  
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A esse respeito, merece destaque o Acórdão nº 1202-001.060, de 6 de 

novembro de 2013 (“Caso Alstom”), prolatado pela 2ª Turma Ordinária, da 2ª Câmara da 

1ª Seção do CARF, que tem por fundamento, essencialmente, a ausência de propósito 

negocial na incorporação reversa levada a efeito. Para fins elucidativos, vale transcrever 

pequeno trecho da decisão do voto vencedor: 

Ao final da análise, a autoridade fiscal concluiu pela “inexistência de 

motivação plausível do ponto de vista negocial para a efetivação da 

cisão/incorporação, promovida pela fiscalizada e sua controladora, 

restando apenas como motivação o ganho tributário que seria obtido por 

meio dessa engenharia tributária, sendo a forma utilizada simulação, 

cujo único objetivo é a obtenção de ganho tributário e o conteúdo dessa 

operação todo motivado pelo referido ganho”. Em razão, disso, glosou 

os saldos de prejuízo fiscal e base negativa a compensar, apurados até 

30/04/2006, pois a cisão parcial e a versão da parte cindida à recorrente 

(incorporação às avessas) eram operações societárias simuladas, sem 

propósito negocial. 

(...) o filme mostra que a incorporação reversa, ou seja, da empresa 

superavitária pela deficitária não possuía outro propósito senão o 

imediato aproveitamento dos prejuízos acumulados na recorrente para 

reduzir a carga tributária sobre os expressivos lucros da parcela cindida 

da Alstom Brasil. 

Como se extrai dos autos, não se verifica propósito negocial apto a 

justificar a incorporação de uma controladora superavitária por uma 

controlada deficitária, quando o único efeito prático verificado com a 

incorporação reversa foi o aproveitamento imediato do prejuízo fiscal 

acumulado (...) 

Do que é possível extrair do referido julgamento, nota-se que, em que pese a 

falta de propósito negocial ter se apresentado como principal motivo para a rejeição do 

planejamento tributário (pela fiscalização e pelo Tribunal), a decisão acabou por se 

fundamentar no conceito de simulação, como se o conceito de simulação e a teoria do 

propósito negocial guardassem identidade plena. Nesse caso, aliás, o julgador vai além ao 

ementar seu voto, pois crava expressamente que a ausência de propósito negocial 

caracteriza-se como verdadeiro limite normativo ao planejamento tributário: 

Para se aferir o limite às operações de planejamento tributário, é preciso 

indagar se existe motivo para a realização do ato ou negócio jurídico, se o 
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motivo é extratributário e se o motivo seria suficiente para a realização do 

negócio nos moldes que foi feito (...) Inexiste propósito negocial apto a 

justificar a incorporação de uma controladora superavitária por uma 

controlada deficitária, quando o único efeito prático verificado com a 

incorporação reversa foi o aproveitamento imediato do prejuízo fiscal 

acumulado, o qual deve ser glosado. 

A mesma situação também é possível ser encontrada em julgamentos de casos 

envolvendo a amortização do ágio na aquisição de investimentos. LUÍS EDUARDO 

SCHOUERI recorda, aqui, do “Caso Carrefour”
761

, no qual, por ocasião da decisão proferida, 

observou-se que: 

Da descrição dos fatos e elementos de prova constantes dos autos bem se 

percebe a ausência de qualquer propósito negocial ou societário na 

incorporação realizada, restando caracterizada a utilização da incorporada 

como mera "empresa veículo" para transferência do ágio para a 

incorporadora, apenas com o fim almejado de redução do ganho 

tributável resultante da venda dos estabelecimentos ao CARREFOUR . 

(...) A meu ver, o caso concreto deveria ser enquadrado como simulação, 

acompanhada da aplicação de multa qualificada.
762

 

Infere-se dos casos acima retratados que, embora a falta de propósito negocial 

não possua qualquer amparo no ordenamento jurídico brasileiro, o conceito de simulação 

acabou sendo distorcido para permitir a aplicação subjacente da teoria do propósito 

negocial. Disso decorre que a simulação é usada como mero verniz para a aplicação da 

teoria do propósito negocial. O verniz, como se sabe, é uma película de acabamento quase 

transparente, usada geralmente em madeiras, com a finalidade de proteção. 

Eis o que tem ocorrido no âmbito do CARF quando são prolatadas decisões 

que recorrem ao instituto da simulação para fundamentar desconsiderações de 

planejamentos tributários cujo verdadeiro embasamento é a falta de propósito negocial. 

Como se vê, a simulação representa apenas o verniz, a película fina e quase transparente 

que resguarda, irrestritamente, o que lhe está por trás, que neste caso é a aplicação incisiva 

da teoria do propósito negocial como efetivo fundamento de decisões que analisam 
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planejamentos tributários, geralmente em situações em que não existe fundamento para 

desconsiderar a operação válida levada a cabo pelo contribuinte. 

É preciso lembrar, no entanto, que, seja nos negócios complexos, seja naqueles 

mais simples, o motivo econômico para escolha de determinada forma jurídica não é 

decisivo para caracterizar a simulação. Assim, o fato de o contribuinte estruturar 

determinada operação com o fim (motivo) único e exclusivo de economizar tributos não se 

confunde, de maneira alguma, com a simulação. A vontade das partes de se submeter às 

consequências típicas do negócio jurídico pactuado (causa), conforme demonstrado no 

subcapítulo 2.1, distingue-se sobremaneira dos motivos intrassubjetivos que levam as 

partes a negociar.  

Dessa forma, insista-se, deve ser desmitificada a ideia de que a prática de atos 

e negócios jurídicos com a única intenção de economizar tributos caracteriza a simulação. 

A falta de propósito negocial que importa para configurar a simulação é apenas aquela que 

revela, à luz do direito posto, a ausência de causa do negócio jurídico, e esta, como visto, 

não se encontra no plano psíquico dos motivos individuais intrassubjetivos das partes de 

quererem reduzir o ônus tributário por meio da estruturação negocial, mas sim na vontade 

objetivada em negócios jurídicos, voltando-se, nesse aspecto, àquilo que justifica o negócio 

do ponto de vista social e jurídico, isto é, à sua função típica, que deriva da disciplina 

jurídica, atribuída por lei, ao negócio levado a efeito pelas partes no exercício de sua 

autonomia da vontade. 

Não pode o intérprete ou aplicador do Direito pretender impor a aplicação de 

uma teoria que coincide exatamente com dispositivo rejeitado pelo Poder Legislativo, já 

que essa rejeição significa a inequívoca não aceitação, pelo legislador, da validade da 

teoria do propósito negocial no ordenamento jurídico pátrio, do que resulta a sua manifesta 

inexistência perante o direito positivo brasileiro para fundamentar desconsiderações de 

planejamentos tributários para fins fiscais. 

Caso se aceite o contrário, continuaremos a conviver com decisões que, a 

pretexto de estar realizando justiça fiscal, estarão, na verdade, desvirtuando conceitos 

arbitrariamente, criando normas, critérios e requisitos que, por não terem qualquer 

fundamento no sistema constitucional-tributário nacional, atingem frontalmente os ideais 

que a segurança jurídica almeja promover, permitindo a sensação, hoje verdadeiramente 

evidenciada, de que, na temática do planejamento tributário, vivemos em ambiente 
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substancialmente inseguro, de elevada restrição à eficácia do princípio da segurança 

jurídica. 
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5. SEGURANÇA JURÍDICA E OS LIMITES À REQUALIFICAÇÃO 

DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PELAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS À LUZ DA TEORIA DAS PROVAS 

5.1. O parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional 

Particularmente quanto à temática do planejamento tributário, como foi visto 

anteriormente, a Lei Complementar nº 104/01 promoveu substancial alteração legislativa 

no que diz respeito ao estabelecimento de novos limites à elisão tributária. Os debates 

travados na Câmara dos Deputados em torno da aprovação da inserção do parágrafo único 

ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, bem como os pareceres da Comissão de 

Finanças e Tributação (relatoria do Deputado Antonio Cambraia) e da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação (relatoria do Deputado Eduardo Paes), revelam 

claramente que, já àquela época, previam-se as inúmeras discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais que remanescem até os dias atuais acerca dos efetivos limites ao 

planejamento tributário que foram positivados com tal alteração legislativa
763

. 

Assim sendo, cumpre-nos perquirir acerca da efetiva mudança promovida com 

o advento da Lei Complementar nº 104/01, de maneira a estabelecer, com maior segurança, 

qual foi o limite verdadeiramente estabelecido por meio da positivação, no âmbito do 

ordenamento jurídico-tributário brasileiro, do enunciado prescritivo previsto no artigo 116, 

parágrafo único, do CTN, o que requer, necessariamente, que se precise sua abrangência e 

que se pontue como temos de interpretá-lo em consonância com os preceitos 

constitucionais que se dirigem à matéria tributária
764

. 

Primeiramente, importante esclarecer que a Lei Complementar nº 104/01 é 

originária do Projeto de Lei Complementar nº 77/99. A exposição de motivos do referido 

PLC justificava a modificação a ser realizada no artigo 116 do CTN na necessidade de 

estabelecer, “no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária 

desconsiderar atos ou negócios jurídicos com a finalidade de elisão, constituindo-se, dessa 

forma, em instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento 

tributário praticados com abuso de forma ou de direito”. 

Nesse contexto, vale transcrever a proposta da Emenda de Plenário nº 10, 

elaborada pelo Deputado Francisco Garcia, apresentada em 21.10.1999, cujo objetivo era 
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 Disponível em: http://migre.me/ssFqw (link reduzido). Acesso em 19.12.2015. 
764

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Elisão tributária: limites normativos. Tese de Livre Docência apresentada 

ao Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP. São Paulo: USP, 2008, p. 180. 



 211 

suprimir a inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do CTN. A justificativa dada para 

referida supressão foi a seguinte: 

(...) de uma premissa correta (não acatar dissimulações), deriva-se algo 

diverso, errôneo, que vem a ser permitir a interpretação econômica do 

fato gerador. Por essa interpretação econômica, a autoridade fiscal pode 

“achar” que embora o contrato tenha uma natureza jurídica, sua “natureza 

econômica” é outra (...) Aprovar a proposta é dar um poder desmedido ao 

Fisco
765

  

Contudo, o Deputado Antonio Cambraia, pronunciando-se em nome da 

Comissão de Finanças e Tributação, assim acenou sobre a alteração legislativa em 

referência: 

Aqui se trata tipicamente de inserção, no CTN, de uma norma geral 

antielisão. Procura-se evitar ou minorar os efeitos do chamado 

“planejamento tributário” das empresas, das suas tentativas de elisão, que 

produzam o esvaziamento da sua capacidade contributiva, com quebra da 

isonomia, em muitos casos, e com efeitos na concorrência. Tal tipo de 

norma antielisão existe de maneiras diversas na legislação de países com 

tradição no Direito Tributário. É certo que os doutrinadores, a 

jurisprudência e os advogados do contribuinte terão amplo campo de luta 

e debate em torno do tema. O parágrafo único no art.116, do PLP 77/99 é 

amplo e ambicioso. Dará consideráveis poderes de interpretação e 

decisão ao Fisco, armando-o de instrumentos legais contra a elisão e 

também contra tentativas de sonegação fiscal. Haverá de certo um grande 

embate hermenêutico, em que advogados dos contribuintes, o Fisco, o 

Poder Judiciário e os doutrinadores digladiarão por muito tempo, até que, 

algum dia, assente a poeira da legislação e da jurisprudência sobre tema 

tão polêmico. Contudo, é justificável e oportuno o parágrafo único 

proposto ao art. 116 do CTN. Fica rejeitada a emenda de Plenário de nº 

10, que suprime esse dispositivo.
766

 

O Deputado Eduardo Paes, por sua vez, em nome da Comissão de Constituição 

e Justiça e de Redação, relatou o seguinte acerca do parágrafo único do artigo 116: 
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Estaremos aprovando a norma antielisão e criando dispositivos que serão 

regulados por lei – talvez seja essa a única pequena modificação que faria 

no substitutivo aprovado pelo Deputado Antonio Cambraia –, para que, 

ao instrumentalizar a Receita Federal. a tentativa de se anular atos ou 

negócios jurídicos que busquem dissimular o conhecimento do fato 

gerador possa ser feita com critério, garantindo os direitos dos 

contribuintes. (...) Estamos dando um grande passo para a justiça social, 

com o aumento do salário mínimo, instrumentalizando a Receita Federal 

para acabar com esse absurdo do planejamento tributário abusivo no País. 

Portanto, a única modificação que proponho ao substitutivo do Deputado 

Antonio Cambraia é justamente no art. 116, no seu parágrafo único, que 

cria o dispositivo da norma antielisão. Ao final desse parágrafo, onde se 

lê “observados os procedimentos estabelecidos em lei", sugerimos uma 

pequena mudança de redação: ‘observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária.” (...)
767 

Assim, entre o Projeto de Lei Complementar nº 77/99 e a aprovação da Lei 

Complementar nº 104/01, a única alteração promovida na redação originalmente proposta 

para o parágrafo único do artigo 116 do CTN foi aquela sugerida pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação, qual seja estabelecer no final da sua redação 

“observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”, ao invés de 

“observados os procedimentos estabelecidos em lei”.  

A exposição de motivos para tal alteração manteve-se intacta, ou seja, a Lei 

Complementar nº 104/01 continuou a prever como motivo para mudança levada a efeito no 

referido dispositivo do Codex tributário a possibilidade de a autoridade tributária 

desconsiderar atos ou negócios jurídicos com a finalidade de elisão, representando 

instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento tributário 

praticados com abuso de forma ou de direito. 

Vê-se, portanto, que, da análise do debate travado em torno da aprovação da 

inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do CTN, bem como da exposição de motivos da 

Lei Complementar nº 104/01, foram usadas as seguintes expressões como fundamento para 

a mudança legislativa promovida: (i) norma geral antielisão; (ii) evitar ou minorar os 

efeitos dos planejamentos tributários; (iii) consideráveis poderes de interpretação e decisão 
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a serem conferidos ao Fisco, armando-o de instrumentos legais contra a elisão; (iv) poeira 

da legislação; (v) planejamento tributário abusivo; (vi) abuso de forma; e (vii) abuso de 

direito. 

Somado a tudo isso, conforme abordado no capítulo 2, a doutrina e a 

jurisprudência, notadamente a administrativa, ainda recorrem aos conceitos de fraude à lei 

tributária, negócio jurídico indireto e propósito negocial como verdadeiros limites ao 

planejamento tributário, supostamente positivados por meio do parágrafo único do artigo 

116 do CTN. Ademais, houve, como se sabe, a tentativa de regulamentação do referido 

dispositivo legal por meio da Medida Provisória nº 66/2002
768

, que pretendia possibilitar 

que a autoridade administrativa desconsiderasse atos e negócios jurídicos praticados com 

abuso das formas ou falta de propósito negocial. 

No entendimento de LUÍS EDUARDO SCHOUERI, particularmente quanto ao 

CARF, a Medida Provisória nº 66/2002, mesmo após ter sido rechaçada pelo Congresso 

Nacional no que diz respeito à tentativa de inserir no ordenamento jurídico-tributário as 

teorias do propósito negocial e do abuso das formas como fundamentos para a 

desconsideração de negócios jurídicos para fins tributários, teve significativa influência 

nos julgamentos que se sucederam, pois muitos julgadores passaram a invocar tais teorias 

para desconsiderar negócios jurídicos celebrados pelo contribuinte com o único fim de 

obter um ganho tributário
769

. 

A MP nº 66/2002, por ter sido rechaçada pelo Congresso, deve ser entendida, 

na verdade, como uma refutação expressa da aplicação das teorias do abuso das formas e 

do propósito negocial como limites ao planejamento tributário. Além disso, ainda que se 

sustente a aplicação dessas teorias em decorrência da exposição de motivos da Lei 

Complementar nº 104/01, o comando prescritivo verdadeiramente inserido no sistema 

constitucional-tributário com o acréscimo do parágrafo único ao artigo 116 do Código 
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Tributário Nacional prevê apenas a possibilidade de a autoridade administrativa 

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. 

Embora a exposição de motivos revele o intuito de combater, por meio da 

aludida alteração legislativa, o planejamento tributário perpetrado com abuso das formas 

jurídicas ou abuso de direito, e a despeito de a doutrina e a jurisprudência recorrerem, por 

vezes, às figuras da fraude à lei, do propósito negocial e do negócio jurídico indireto para, 

igualmente, suscitar a ilegalidade de estruturações negociais cujo objetivo primordial é o 

de realizar uma economia de tributos, a norma efetivamente inserida no sistema autoriza a 

autoridade administrativa a desconsiderar tão somente os atos praticados com a finalidade 

de dissimular a ocorrência do fato gerador
770

. 

Segundo MARCO AURÉLIO GRECO, o “objeto do dispositivo é o conjunto de 

hipóteses de dúvida na qualificação jurídica dos negócios jurídicos, especialmente em 

função da eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva diante dos negócios 

indiretos não abusivos nem em fraus legis”
771

, levando-o a entender, portanto, que se trata 

de norma geral antielisiva. Todavia, como detalhadamente abordado no presente estudo, 

conferir eficácia positiva ao princípio da capacidade contributiva para tributar situações 

não previstas em lei viola não só o § 1º do artigo 108 do CTN, que veda o recurso à 

analogia, como também os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da isonomia.  

Ademais, a elisão tributária trata-se de instituto jurídico de direito positivo, 

utilizado para designar condutas lícitas do contribuinte, que buscam evitar, de modo 

legítimo, a subsunção dos seus atos e negócios jurídicos às hipóteses de incidência 

tributária, resultando, ao final, em uma economia legítima de tributos. Assim, tomando 

esse conceito como premissa, a nosso ver, existe uma contradição intrínseca na expressão 

norma geral antielisiva. Ora, se a elisão é entendida como uma forma lícita de economizar 

tributos, como a legislação pode proibi-la, se legal e permitida? Constituiria até mesmo 

absurdo lógico-jurídico denominá-la norma geral antielisiva. 

RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA entende que houve a incorporação de uma norma 

geral antievasiva no ordenamento tributário nacional, pois a finalidade de tal dispositivo 

                                                           
770

 Cf. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: Perspectivas Jurisprudenciais. In ROCHA, Valdir 

de Oliveira. (org.). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário, v. 15. São Paulo: Dialética, 2010, pp. 

298-299. 
771

 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 199. 



 215 

seria a de “reger os procedimentos tendentes a desconsiderar os negócios jurídicos 

praticados com a intenção de dissimular a real ocorrência de fatos geradores ou dos seus 

elementos de formação e quantificação, isto é, cuja finalidade declarada e específica é 

combater práticas evasivas”
772

. 

Para o autor, referido dispositivo legal reafirma no ordenamento jurídico o que 

já era previsto no artigo 149, inciso VII, do CTN, reforçando a possibilidade de a 

autoridade administrativa poder efetuar o lançamento de ofício nos casos de ocorrência de 

fraude, dolo ou simulação nas condutas perpetradas pelo sujeito passivo, e estabelece, 

também, a possibilidade de desconsideração do negócio aparente, para que seja dado o 

merecido tratamento tributário ao ato dissimulado encobertado pelo contribuinte. 

De fato, o comando legal em questão foi o grande responsável por inserir no 

ordenamento jurídico tratamento específico à figura da simulação relativa. Isso não quer 

dizer, contudo, que foi criado para combater ambas as simulações, absoluta e relativa, que, 

para RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA, seriam espécies do gênero evasão. 

Na esteira de ALBERTO XAVIER, LUCIANO AMARO, MIGUEL DELGADO 

GUTIERREZ e PAULO AYRES BARRETO irão defender que o parágrafo único aqui discutido 

se trata de cláusula antissimulação. Todos os autores partem da premissa de que o verbo 

dissimular, neste caso, está diretamente ligado à figura da simulação relativa, de modo que 

passou a haver, então, tratamento específico à questão da dissimulação.  

Ressalva-se, neste ponto, que, para ALBERTO XAVIER
773

, MIGUEL DELGADO 

GUTIERREZ
774 

e LUCIANO AMARO
775

, o aludido dispositivo legal engloba tanto a simulação 

absoluta quanto a simulação relativa. Para PAULO AYRES BARRETO
776

, por outro lado, nas 

hipóteses de simulação absoluta deve se aplicar o artigo 149, VII, do CTN, e nos casos de 

simulação relativa, aplica-se o parágrafo único do artigo 116 do mesmo diploma legal. 

Analisando-se todas as denominações acima destacadas, preferimos nos alinhar 

ao entendimento de PAULO AYRES BARRETO. Em que pesem as respeitadas opiniões 
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doutrinárias divergentes, entendemos que a alteração promovida pela LC nº 104/2001 não 

representa mera ratificação do comando normativo já previsto no artigo 149, VII, do 

Código Tributário Nacional. A inserção do parágrafo único ao artigo 116 deste diploma 

legal prestou-se para reconhecer, no âmbito do ordenamento jurídico-tributário nacional, 

que, no caso da dissimulação, há, em verdade, dois fatos constituídos em linguagem: o 

simulado e o dissimulado. Por isso, no que se refere às provas, haverá um confronto entre 

duas manifestações de linguagem: a exarada pelo contribuinte e a exarada pela autoridade 

administrativa.  

A autoridade administrativa deverá comprovar, na requalificação do ato 

dissimulado, não só a ocorrência do fato ocultado, mas também a inocorrência do fato 

aparente. Assim, justifica-se a alteração promovida, para que o legislador ordinário 

estabeleça, especificamente com relação à dissimulação, o procedimento legal que irá 

definir a verdade lógica prevalecente quando do cotejo das provas apresentadas pelo 

contribuinte e pelo Fisco.  

As diferenças semânticas verificadas entre os institutos da simulação e da 

dissimulação, bem como o tratamento específico que cada um desses institutos merece 

quanto ao procedimento a ser adotado para a desconsideração do negócio jurídico relatado 

pelo contribuinte, são o que justifica a inserção do parágrafo único do artigo 116 do CTN, 

que deve ser entendido, no contexto dos limites normativos à elisão tributária, como 

verdadeira cláusula específica antissimulação relativa. 

 

5.1.1. Limites à interpretação do parágrafo único do artigo 116 do CTN 

A essa altura, talvez seja possível levantar alguns porquês acerca dos temas 

estudados até então. Por que foram trabalhados os conceitos de qualificação dos negócios 

jurídicos, interpretação e aplicação da norma tributária? Com qual propósito diferenciou-se 

os institutos do Direito Privado correlatos à figura da elisão tributária? Qual a razão de 

terem sido abordados detalhadamente os princípios e regras que informam e circunscrevem 

o exercício do Poder de tributar? Por que foram expostos os fundamentos, o conteúdo e a 

eficácia do princípio da segurança jurídica no contexto do planejamento tributário, bem 

como analisadas a força e eficácia das regras? 
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Há, para todas essas perguntas, uma resposta inequívoca: o estudo de todos os 

temas acima elencados revela-se decisivo para que sejam identificados, no contexto do 

Sistema Constitucional Tributário nacional, os limites normativos ao planejamento 

tributário efetivamente positivados, delimitando-se, com isso, o âmbito de atuação do Fisco 

na requalificação dos negócios jurídicos realizados pelo contribuinte e garantindo-se, por 

consequência, a segurança jurídica em todas as suas dimensões. 

Com efeito, investigar as formas pelas quais os contribuintes qualificam seus 

atos e negócios jurídicos, assim como os limites legais e constitucionais para a 

requalificação de tais negócios por parte da autoridade administrativa, é conditio sine qua 

non para a identificação dos limites à elisão tributária. Evitam-se, com isso, interpretações 

que desbordem dos limites normativos dos textos constitucional e legal. 

Diante de todas as considerações até aqui tecidas, é imperioso reconhecer que, 

do ordenamento jurídico-tributário brasileiro, o intérprete constrói uma série de regras e 

princípios que balizam a atividade impositiva. Daí a constatação de JOSÉ SOUTO MAIOR 

BORGES no sentido de que a competência tributária é a soma da autorização e limitação 

para o exercício de funções tributárias, sendo a segurança jurídica um produto da 

consorciação entre ambas
777

. Por isso, PAULO AYRES BARRETO anota, quanto à 

competência impositiva, seus espectros positivo e negativo. O primeiro se encerra no 

âmbito da própria competência outorgada. O segundo, por seu turno, consiste no 

reconhecimento de que fora daquele círculo de competência outorgado não há autorização 

para agir
778

. 

É exatamente a partir desse não esgotamento da competência tributária ou da 

diferenciação de tratamento tributário estabelecida pelo legislador ordinário que surgem as 

possibilidades de buscar, legitimamente, a estruturação de atos e negócios jurídicos que 

tenham a finalidade promover uma redução do impacto tributário sobre determinada 

atividade econômica ou negócios jurídicos realizados entre particulares. Os comandos 

constitucionais interagem e se amoldam, fixando um campo preciso e determinado de 

atuação do legislador infraconstitucional
779

. A norma geral e abstrata por este último 

produzida em vista de todas as circunscrições, restrições, balizamentos e contenções 
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decorrentes de regras e princípios constitucionais é que respaldará o ato de aplicação do 

Direito, com base no qual se dará a percussão tributária
780

. 

Assim, se, por meio de regras, a legislação tributária estabeleceu como 

hipóteses de estruturações ilegítimas dos negócios jurídicos a fraude, o dolo e a simulação, 

no artigo 149, VII, do CTN, e a dissimulação, no artigo 116, parágrafo único, do mesmo 

diploma legal, não cabe às autoridades administrativas, tampouco aos órgãos julgadores, 

recorrer a institutos correlatos do Direito Privado como fraude à lei, propósito negocial, 

negócio jurídico indireto, abuso de direito e abuso das formas para, isoladamente, 

fundamentar a requalificação, para fins fiscais, dos atos e negócios jurídicos praticados 

pelo contribuinte, ainda que estes tenham sido realizados com o fim colimado de obter um 

ganho tributário. 

Por esse motivo, na interpretação do parágrafo único do artigo 116 do CTN, 

qualquer fundamentação que se lastreie, exclusivamente, nos referidos institutos do Direito 

Privado, ou, ainda, numa pretensa eficácia positiva da capacidade contributiva, ou na 

ausência de motivação “extratributária”, por certo, deve ser imediatamente repudiada
781

, já 

que se estará buscando legitimar uma tributação absolutamente arbitrária e à margem dos 

preceitos constitucionais e legais. A aplicação do artigo 116 do CTN, que possui sua 

eficácia condicionada à regulamentação por meio de lei ordinária
782

, limita-se à 

requalificação de atos e negócios jurídicos dissimulados. 

Portanto, querer superar os limites impostos por regras e princípios 

constitucionais para tributação de negócios jurídicos que, a despeito de inusuais e 

complexos, não são simulados ou dissimulados significa desconsiderar os meios 
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constitucionalmente previstos para a promoção dos ideais de cognoscibilidade, 

calculabilidade e confiabilidade do ordenamento jurídico, tornando vazia e ineficaz a 

conclamada proteção do princípio da segurança jurídica no planejamento tributário, que, 

como visto, traduz verdadeiro direito fundamental dos contribuintes. 

 

5.2. Algumas considerações acerca das teorias da verdade 

Verifica-se na doutrina acirradas discussões sobre o conceito de verdade no 

direito. Isso decorre, essencialmente, das diversas perspectivas possíveis de aproximação 

do tema: (i) verdade por correspondência (a proposição analisada corresponde, 

efetivamente, à realidade referida); (ii) verdade consensual (há um consenso entre os 

indivíduos de determinada sociedade em torno da proposição tida por verdadeira); (iii) 

verdade por coerência (a realidade é um todo coerente e as proposições verdadeiras, além 

de serem deduzidas uma das outras, não são contraditórias entre si); e (iv) verdade 

pragmática (o enunciado é verdadeiro quando tem efeitos práticos e utilidade para aquele 

que o sustenta)
783

. 

Havendo essas distintas teorias sobre a verdade no direito, é imprescindível que 

estabeleçamos a concepção de “verdade” a ser adotada no presente estudo, para então 

analisar, dentro dos limites legais, se prevalece o relato linguístico do contribuinte ou do 

Fisco na requalificação do fato jurídico tributário, sobretudo porque, nessas situações, 

contribuinte e Fisco defendem, cada um, a sua verdade. 

Segundo os ensinamentos de VILÉM FLUSSER, “conhecimento, realidade e 

verdade são aspectos da língua”
784

. Para JÜRGEN HABERMAS, o conhecimento é resultado 

de três processos simultâneos que se corrigem entre si: a atitude de resolver os problemas 

decorrentes de ambientes complexos, a justificação de validade dos argumentos 

apresentados e o aprendizado cumulativo, que é fruto do reexame dos próprios erros
785

. 

Nessa linha de raciocínio, destaca o filósofo alemão: 

Se o crescimento do conhecimento é função desses processos que 

interagem entre si, é errôneo postular uma separação entre o momento 
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“passivo” do “descobrir” e os momentos “ativos” de construir, interpretar 

e justificar. Não há necessidade nem possibilidade de “limpar” o 

conhecimento humano dos elementos subjetivos e das medições 

intersubjetivas, ou seja, dos interesses práticos e dos matizes da 

linguagem.
786

 

Dessa forma, se o conhecimento pressupõe a linguagem, é possível inferir que 

é a linguagem que cria e constitui a realidade. Neste aspecto, a linguagem certamente é 

redutora da realidade social, já que a realidade, por ser infinita em si mesma
787

, é 

irrepetível por meio da linguagem. Partindo dessa premissa, TATIANA AGUIAR faz 

contundentes críticas à teoria da verdade por correspondência ao sustentar que os 

defensores de tal teoria se esquecem de que o real é infinito e irrepetível pela linguagem. A 

autora observa, ainda, que qualquer construção linguística que se queira observar, por mais 

detalhista que seja, não é capaz de reconstruir o objeto falado. Isso porque o que nos é 

inteligível tem como limite a nossa capacidade linguística e, dessa maneira, é impossível 

haver correspondência entre a linguagem e aquilo que lhe é externo.
788

 

CRISTIANO CARVALHO, ao contrário da autora, entende ser a verdade aquela 

que, apesar de passível de ser refutada, mais corresponda com a realidade. Assim, o 

enunciado linguístico relatado como verdadeiro somente será de fato verdade se houver 

uma imutável correspondência da assertiva com a realidade
789

. O evento requer a 

linguagem apenas para relatar o fato aos comunicantes, mas enunciado e fato não se 

confundem. O fato precisa da linguagem para enunciá-lo, mas não para torná-lo realidade. 

Daí a conclusão do autor de que o fato jurídico é a mera ocorrência real daquilo que está 

previsto na hipótese normativa
790

. 

Esse raciocínio, contudo, não nos parece o mais adequado para identificar a 

verdade no direito. A linguagem jurídica é uma linguagem de sobrenível da linguagem 

social, necessariamente redutora das complexidades sociais
791

. Nesta perspectiva, como 

ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, a sobrelinguagem do direito positivo separa, no 
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domínio dos eventos ocorridos no mundo fenomênico, o setor juridicizado do setor não 

juridicizado, desenhando e delimitando o campo da facticidade jurídica
792

. 

Isso quer dizer que os eventos ocorridos no mundo fenomênico apenas serão 

tidos como fatos jurídicos depois de vertidos na linguagem competente do direito positivo, 

articulados em consonância com a teoria das provas. Requer-se, portanto, que a linguagem 

esteja inserida dentro de um sistema, de modo que a veracidade de uma proposição seja 

averiguada no contexto da relação entre as linguagens do sistema de referência. 

É por isso que um determinado evento, conquanto tenha sido verificado no 

domínio dos eventos fenomênicos, será tido como fato inexistente para o direito quando 

não ingressar no sistema do direito positivo por meio de linguagem competente. O evento 

deve ingressar no mundo jurídico, necessariamente, por meio de linguagem própria, para 

então se transformar em fato jurídico e, consequentemente, desencadear os direitos e 

deveres que lhe são correlatos. 

Por isso, assiste razão a FABIANA DEL PADRE TOMÉ quando predica que a 

verdade não decorre da relação entre a palavra e a coisa, mas sim entre linguagens. Nesta 

perspectiva, a verdade é criada pelo ser humano no interior de um sistema de referência. 

Sobre tal propriedade, observou a autora: 

O sistema do direito positivo indica os momentos em que os fatos podem 

ser constituídos mediante produção probatória, impõe prazos para a 

apresentação de defesas e recursos (tempestividade), além de estabelecer 

o instante em que as decisões se tornam imutáveis. Como limitações 

desse jaez, fornece os limites dentro dos quais a verdade será produzida, 

prescrevendo sejam tomadas como verídicas as situações verificadas no 

átimo e forma legais, independentemente de sua relação com o mundo 

das coisas.
793

 

Essa fixação de um sistema de referência para averiguação da verdade no 

Direito se aproxima das teorias retóricas, uma vez que a premissa básica da retórica é a 

autorreferência do discurso, que sustenta a inexistência de elementos externos à 

linguagem
794

. A verdade será construída dentro de um sistema de referência, a partir de 
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regras previamente determinadas, que estabelecerão os procedimentos para chegar à 

verdade prevalecente no sistema, em torno da qual haverá um consenso. 

Nesta construção da verdade, são as provas em Direito admitidas que têm o 

condão de produzir os enunciados linguísticos prevalecentes no sistema do direito positivo. 

As verdades jurídicas são produzidas, dessa maneira, em razão da compatibilidade dos 

enunciados entre si, dentro de um tempo e sistema de referência determinados. Não há, 

portanto, uma relação de correspondência com a realidade, mas sim uma relação entre 

enunciados linguísticos, como bem destacou FABIANA DEL PADRE TOMÉ. 

 

5.3. Limites à requalificação dos negócios jurídicos pelo Fisco à luz da 

teoria das provas 

Como visto, o Código Tributário Nacional estabeleceu como limites à elisão 

tributária a fraude, o dolo e a simulação, no artigo 149, VII, do CTN, e a dissimulação, no 

artigo 116, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Desse modo, a revisitação do fato 

jurídico-tributário relatado pelo contribuinte só deve ser realizada, para fins de 

requalificação do fato jurídico, caso restem devidamente comprovadas, em consonância 

com a teoria das provas, a simulação ou a dissimulação. 

Deve ser rechaçada qualquer tentativa de tributação com base exclusivamente 

numa pretensa eficácia positiva da capacidade contributiva de situação não prevista na 

hipótese da norma tributária. Tampouco poderá a autoridade administrativa recorrer, 

isoladamente, às teorias do abuso de direito ou do abuso das formas para tributar a 

materialidade lícita que está por trás dos atos simulados ou dissimulados. A requalificação 

dos fatos dissimulados deve pautar-se, essencialmente, nas provas apresentadas. O Fisco 

deve demonstrar, de forma suficiente, que o negócio jurídico qualificado pelo contribuinte 

não se consumou, provando, para tanto, a existência do ato que fora ocultado para fugir da 

tributação. 

Importante frisar, neste aspecto, que a atividade administrativa de interpretação 

do ato ou negócio jurídico qualificado pelo contribuinte não é discricionária, de modo a 

admitir a arbitrariedade do Fisco na requalificação do ato para tributá-lo. É indispensável 

que a autoridade fiscal prove que o ato negocial foi realizado pelo contribuinte no intuito 

de acobertar uma materialidade lícita capaz de ensejar a tributação. Dessa forma, a prova 
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da ocorrência do fato típico, dissimulado, é o verdadeiro limite para a requalificação do ato 

apresentado pelo contribuinte
795

. 

Nessa toada, as provas afiguram-se essenciais na construção da materialidade 

lícita que atrai a incidência da norma tributária, pois, como ensina PAULO DE BARROS 

CARVALHO, 

(...) fatos jurídicos não são simplesmente os fatos do mundo social, 

constituídos pela linguagem de que nos servimos no dia a dia. Antes, são 

enunciados proferidos na linguagem competente do direito positivo, 

articulados em consonância com a teoria das prova. Quem quiser relatar 

com precisão os fatos jurídicos, nomeando-lhes os efeitos, que use a 

teoria das provas, responsável pelo estilo competente para referência aos 

acontecimentos do mundo do direito.
796

 

Faz-se imprescindível, portanto, o emprego da linguagem das provas para a 

requalificação do fato jurídico-tributário. Há, neste caso, dois fatos vertidos em linguagem: 

o simulado, construído pelo contribuinte, e o dissimulado, que deverá ser construído, em 

consonância com a teoria das provas, por aquele que pretende provar a existência de 

dissimulação no caso concreto
797

. 

Nesse embate de linguagens, o contribuinte pretende, por meio de enunciados 

linguísticos, comprovar a subsunção da operação engendrada à norma geral e abstrata que 

resulte em um ônus tributário menos gravoso, ao passo que as autoridades administrativas 

buscam infirmar a ocorrência de tal fato, por meio de enunciados linguísticos que 

constituem um fato jurídico tributado de forma mais onerosa.  

Assim, em havendo por parte do Fisco a desconsideração do negócio jurídico 

relatado pelo contribuinte, sob o argumento de que restou caracterizada, na operação 

engendrada, dissimulação dos atos ou negócios jurídicos, cabe ao contribuinte tão somente 

demonstrar que nada foi dissimulado, restando ao Fisco o dever de provar, de forma 

efetiva, a ocorrência do fato ocultado, construindo, para tanto, linguagem competente que 

tenha o condão de comprovar, também, a inocorrência do fato aparente. 
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Há, portanto, um duplo ônus da prova do Fisco, que deve colher provas 

suficientes para demonstrar que a qualificação trazida pelo contribuinte não é verdadeira, 

provando, ao mesmo tempo, a requalificação sustentada
798

. É exatamente por meio do uso 

da linguagem das provas que o ato simulado será desconstituído, para que seja constituído 

em seu lugar o ato dissimulado, fato jurídico-tributário encobertado pelo contribuinte para 

fugir da tributação
799

.  

Em suma, cabe ao Fisco a prova de demonstrar, por meio de linguagem 

competente, a não ocorrência do ato aparente (simulado), e a ocorrência, de fato, do ato 

ocultado (dissimulado). Nesse contexto, fica evidente a importância das provas na 

requalificação do ato dissimulado. Primeiro, porque não se constitui fato jurídico-tributário 

sem recorrer, para tanto, às provas capazes de verter em linguagem competente o evento 

descrito no antecedente da norma geral e abstrata. Segundo, porque, caso a autoridade 

administrativa não cumpra com seu duplo ônus da prova, a pretensão fiscal, certamente, 

não subsistirá.  

A verdade, como sustentamos, é fruto do enunciado linguístico produzido de 

acordo com as regras do sistema. Especificamente nesse caso, a verdade decorre do 

enunciado linguístico prevalecente no embate entre as pretensões opostas do Fisco e do 

contribuinte. A decisão administrativa ou judicial que reconhece a verdade de um dos 

fatos, afirma, automaticamente, a falsidade do outro, produzindo a verdade lógica do 

sistema. 

 

5.4. Multa qualificada na requalificação de atos e negócios jurídicos 

pela fiscalização, planejamento tributário e segurança jurídica 

Visando ao combate à evasão fiscal, cabe aos órgãos estatais usar de todos os 

meios legais para evitá-la e proteger o patrimônio público. Os meios para controlá-la e 

puni-la são muitos, de maneira que o grande desafio está em conferir eficiência e 

segurança jurídica à atuação das instituições competentes e ao uso dos expedientes legais. 

Vale lembrar, a propósito, que uma sociedade condizente com práticas de sonegação fiscal 

não se pode afirmar como Estado Democrático de Direito, já que a sonegação representa 
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fenômeno danoso para o desenvolvimento do país, para a concorrência e para a 

coletividade como um todo, pois priva o Estado da arrecadação tributária, dificultando, por 

consequência, que cumpra, com a máxima eficiência possível, dos seus objetivos 

constitucionais. 

A imposição de multa no âmbito do Direito Tributário interessa a evitar o 

descumprimento da legislação, empregando consequências jurídicas em razão do 

desatendimento das obrigações ou de proibições tributárias
800

, punindo o sujeito passivo 

por infração cometida, seja pelo descumprimento da obrigação principal de pagar o tributo 

devido, seja em decorrência do não cumprimento de obrigações acessórias
801

 (ou deveres 

instrumentais
802

). 

No contexto dos planejamentos tributários, conforme alertado nas 

considerações introdutórias do presente estudo, a fiscalização, normalmente, tende a lançar 

um olhar preconceituoso sobre estruturas negociais praticadas com a finalidade de reduzir 

a carga tributária, desconfiando que o contribuinte que realizou determinado planejamento 

tributário, na verdade, está querendo fugir de obrigações tributárias das quais não poderia 

ter se esquivado.  

Para o contribuinte, no entanto, tal planejamento não passa de um ato de 

estruturação e reestruturação patrimonial e negocial que tem o tributo como mais um custo 

a ser necessariamente considerado, assim como diversos outros fatores de ordem 

econômica também são sopesados, tais como melhor localização do estabelecimento, 

fontes eficientes de obtenção de insumos e recursos etc.
803

. 

Daí a arguta advertência feita por RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA no sentido de 

que, se não há critérios gerais, que sejam técnicos, objetivos, razoáveis, proporcionais, 

adequados e capazes de assegurar a segurança jurídica na realização do planejamento 

tributário, devem ser considerados juridicamente válidos, para não restar no terreno incerto 

dos subjetivismos, que um dado planejamento será aceitável para uns, mas inaceitável para 
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outros, devido a inclinações pessoais, ideológicas e profissionais. Portanto, apenas pode 

admitir a pecha de inaceitável o procedimento que viole frontalmente a lei e cuja 

ilegalidade seja plena e inquestionavelmente perceptível pelo seu próprio autor
804

. 

Esses casos, a todo rigor, sequer podem ser chamados de planejamento 

tributário, já que representam situações concretas em que há plena consciência da 

ilegalidade praticada por aquele que realiza atos dessa envergadura, traduzindo-se, 

portanto, em casos de deslavadas fraudes. O contribuinte, nessas circunstâncias, tem não só 

a consciência de que está agindo ilegalmente, como a intenção de enganar o Fisco, 

escondendo-lhe a verdade. Podem ser citados como exemplos de condutas nesse sentido: 

emissão de notas fiscais frias, realização de negócios por meio de “laranjas”, uso reiterado 

de documentos falsos referentes a empresas inexistentes, conduta repetida do contribuinte 

de declarar a Fisco federal valores de receita muito inferiores àqueles declarados ao Fisco 

estadual, dentre outros. 

Não traduzem situações de planejamento tributário porque, nos exemplos 

acima descritos, o agente indubitavelmente conhece a natureza ilegal e fraudulenta da sua 

ação, não sendo minimamente razoável acreditar que agira na ignorância, ao passo que, nos 

casos de verdadeiros planejamentos tributários, o contribuinte organiza sua atividade 

econômica com o objetivo de obter uma economia fiscal que seja possível por meios legais 

ou que, pelo menos, se supõe serem legais com base em fundamentos condizentes com 

uma interpretação razoável e possível da lei. 

Isso porque verdadeiros planejamentos tributários têm por pressupostos a 

pesquisa de dados, o sopesamento de opiniões, a análise de informações, a ponderação de 

possibilidades, limites e riscos
805

, o estudo profundo do posicionamento daqueles que 

autuam e daqueles que julgam o tema, a fim de resguardar que, no exercício da livre 

atividade econômica, o contribuinte possa buscar meios legítimos para evitar encargos 

tributários, submetendo-se ao menor ônus fiscal possível. 

Por isso, no campo do planejamento tributário, é preciso “separar o joio do 

trigo” na aplicação de penalidades quando da requalificação de atos ou negócios jurídicos 

por parte da fiscalização, assim como quando do julgamento das penalidades aplicadas 

pelos órgãos julgadores.  
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As situações realmente inaceitáveis, como aquelas destacadas linhas acima, 

que sequer podem ser denominadas de planejamento fiscal, por evidente, são suscetíveis a 

multas tributárias mais gravosas e até mesmo reflexos no campo penal, pois revelam a 

consciência e a vontade do agente de agir totalmente à margem da lei. As mesmas penas 

não devem ser aplicadas aos verdadeiros “planejamentos”, mesmo quando agressivos ou 

situados na linha demarcatória entre a elisão e a evasão fiscal, dado que são plasmados na 

liberdade constitucionalmente garantida aos contribuintes e pela limitação de suas ações 

dentro de espaços que se suponham legais
806

. 

RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA delimita bem o âmbito dessa discussão: 

(...) principalmente quanto à penalização da evasão praticada, há que se 

distinguir situações em que o direito aplicável esteja incontroverso na 

doutrina e na jurisprudência assentada, das situações em que haja disputas 

doutrinárias, em que não haja jurisprudência firmada ou em que a 

jurisprudência tenha sido alterada.
807

 

Ponto de atenção, aqui, diz respeito à elaboração de planejamentos tributários 

tendo por base a prática administrativa. Recorda-se que a adoção reiterada de certo 

posicionamento sobre determinada matéria revela, para os contribuintes, o entendimento 

geral da Administração Pública quanto ao tema, fazendo com que disponham dos seus 

direitos de liberdade e de propriedade orientando-se nessa prática administrativa, 

notadamente no contexto da estruturação de negócios cujo objetivo é realizar uma 

economia lícita de tributos.  

Assim sendo, não há dúvidas de que esse conjunto de atos e decisões 

administrativas serve de base da confiança, ensejando a proteção do princípio da segurança 

jurídica. Isso não quer dizer que os Tribunais Administrativos não possam mudar seu 

posicionamento jurídico quanto a temas sedimentados em determinado sentido, que 

porventura deram azo à realização de planejamentos tributários. Contudo, a aplicação da 

penalidade tributária, nestes casos, deve ser temperada com a proteção constitucional 

conferida aos ideais resguardados pelo princípio da segurança jurídica. 

A aplicação de multas às situações constituídas à sombra de entendimento 

firmado e confirmado por numerosas decisões tomadas pelos órgãos julgadores não pode 
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ser irrestrita pelo fato de estes, anos mais tarde, sem a ocorrência de fato novo, virem a 

mudar sua intelecção sobre a tese jurídica que dantes merecera seu agasalho, na medida em 

que se faz imperiosa a observação, quando da aplicação da penalidade, do comando legal 

insculpido no parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário Nacional, sob pena de 

afrontar os ideais de cognoscibilidade, de calculabilidade e de confiabilidade do 

ordenamento jurídico. Assim prescreve referida disposição normativa:  

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 

convenções internacionais e dos decretos: 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 

administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 

administrativas; 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a 

imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 

valor monetário da base de cálculo do tributo. 

Sob este prisma, nenhuma multa ou juro poderá ser exigido quando a 

transparência das condutas do contribuinte é conhecida pela Administração, ainda mais 

quando exerce seus direitos de liberdade conforme a prática reiteradamente observada 

pelas autoridades administrativas e pelos órgãos de julgamento. Ou seja, devem ser 

afastadas a penalidade e os juros quando o particular confia na prática reiterada da 

Administração
808

. Com isso, preserva-se a boa-fé em matéria tributária e confere-se 

eficácia ao princípio da segurança jurídica no âmbito dos planejamentos fiscais. 

Particularmente quanto à multa qualificada, é necessário compreendermos, na 

legislação tributária, qual a essência das condutas sobre as quais ela recai, ou seja, qual a 

característica que as distingue das situações em que ela não se aplica. As primeiras 

diretrizes fixadas no direito positivo pátrio, que representam verdadeiros pressupostos para 

uma interpretação adequada da aplicação de multas no âmbito tributário, encontram-se 

regradas nos artigos 136 e 112 do Código Tributário Nacional.  
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O artigo 136 determina que, salvo disposição de lei em contrário, a 

responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 

do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O artigo 112, por 

seu turno, prescreve a necessidade de se interpretar favoravelmente ao contribuinte quando 

da imposição de penalidades nas situações em que houver dúvida quanto (i) à capitulação 

legal do fato, (ii) à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou à 

extensão dos seus efeitos, (iii) à autoria, imputabilidade ou punibilidade e (iv) à natureza 

de penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

Aludidos artigos, portanto, fixam os nortes a serem seguidos no exercício da 

atividade de lançamento e pelos órgãos de julgamento. Deles deflui um primeiro ponto de 

destaque: em planejamentos tributários imperfeitos por qualquer motivo jurídico ou mesmo 

em situações em que sequer os órgãos de julgamento têm certeza quanto à ilicitude da 

estruturação negocial levada a efeito pelo contribuinte (quando decidem por voto de 

qualidade, por exemplo), se o artigo 112 do CTN não chega a conduzir ao total 

cancelamento de lançamentos fiscais promovidos, não há dúvidas de que impede a 

aplicação da multa em sua graduação mais elevada
809

.  

A imposição de multa qualificada encontra supedâneo no artigo 44 da Lei nº 

9.430/96, cuja norma pressupõe a ocorrência das condições subjetivas previstas nos artigos 

71, 72 e 73 da Lei nº 4.502/64. Sua redação atual, conforme alteração introduzida pela Lei 

nº 11.488/07, reza o seguinte: 

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 

multas: 

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 

imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou 

recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; 

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do 

pagamento mensal: 

(...) 

§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo 

será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, 
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de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades 

administrativas ou criminais cabíveis. 

Como se vê, a interpretação do artigo 136 do CTN coaduna-se perfeitamente às 

disposições contidas no artigo supratranscrito, que diferencia a situação submetida à multa 

de 75%, devida em decorrência de critérios objetivos, independentemente do agente 

infrator, do conhecimento da infração ou de qualquer outro elemento subjetivo, da situação 

sujeita à multa de 150% (qualificada), a qual pressupõe o elemento subjetivo da intenção 

de fraude. Isso porque assim rezam os artigos 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502/64: 

Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 

retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade 

fazendária:  

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 

natureza ou circunstâncias materiais;  

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a 

obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.  

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 

retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da 

obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 

características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto 

devido a evitar ou diferir o seu pagamento.  

Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou 

jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. 

Analisando os referidos textos normativos em conjunto com o artigo 44 da Lei 

nº 9.430/96, infere-se a existência de uma essência comum relativamente às condutas 

puníveis mediante a aplicação da multa qualificada: o intuito doloso do agente infrator 

tendente a produzir algum efeito fiscal ilegal
810

. Desse modo, a qualificação da multa 

pressupõe a devida comprovação da intenção do contribuinte de cometer o ilícito fiscal, 

bem como a especificação clara no lançamento sobre em qual tipo dentre aqueles previstos 

nos artigo 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64 está a conduta subjetiva que ensejou a 

qualificação da penalidade. 

Nesses termos, a inaplicabilidade da multa qualificada em planejamentos 

tributários equivocados, mas não dolosos, é decorrência lógica de normas expressas do 
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direito positivo brasileiro. Não apenas isso, também é fruto de interpretação das sanções 

tributárias à luz da segurança jurídica, a qual impede a discricionariedade da fiscalização 

no que tange não só à necessidade de efetiva comprovação do intuito doloso do 

contribuinte, como também quanto à necessária vinculação das condutas a um dos tipos 

legais que ensejam a qualificação da penalidade. 

Assim, a multa qualificada, na medida em que fundada em dolo, não pode ser 

aplicada quando a transparência e a boa-fé nas condutas do contribuinte são conhecidas 

pela Administração, evidenciadas em declarações e registros de fácil acesso. Dessa 

maneira, a simulação e a dissimulação, isoladamente consideradas, não são suficientes para 

a qualificação da multa, sendo essencial a comprovação do dolo
811

.  

Disso decorre que, diferentemente de situações em que, porventura, haja mero 

erro de conduta por erro de direito na qualificação do ato ou negócio jurídico, ou em que a 

invalidade do planejamento realizado decorra de outras inconsistências jurídicas não 

eivadas de dolo, nos casos em que a multa qualificada deve ser aplicada pressupõe-se 

ciência da ilicitude por parte do contribuinte e intuito doloso de transgredir a lei por meio 

de ato que se sabe ser ilícito
812

. 

Portanto, à guisa de conclusão, a leitura conjunta dos artigos 112 e 136 do 

CTN, assim como a sua interpretação à luz do princípio da segurança jurídica, impõe que o 

aplicador da sanção e os órgãos julgadores identifiquem não somente a presença de dolo 

nas condutas dos contribuintes quando da prática de negócios jurídicos que visem à 

obtenção de economia fiscal, como também a sua boa-fé e a sua confiança legítima, de 

maneira a afastar a qualificação da multa em casos que, longe de serem fraudulentos, 

originam-se de meros equívocos interpretativos da legislação tributária, tendência essa que 

tem sido evidenciada em decisões recentes do CARF
813

.  
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com antecedência, um se organizar, um planejar, tendo em mente que, para se alcançar determinado resultado 

negocial, existe uma alternativa ou um outro negócio jurídico lícito que, se realizado, levará à redução ou não 

pagamento de tributo. Neste sentido, quando se está diante de um planejamento tributário, pressupõe-se a 

existência de um negócio normal (não planejado) que enseja uma determinada carga de tributação, e um 
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CONCLUSÕES 

1. A construção de qualquer norma jurídica tem como de ponto partida as 

mensagens positivadas pelo legislador. Interpretando-se tais textos, constrói-se a norma 

jurídica. Norma jurídica não se confunde, portanto, com os enunciados normativos. 

Diferentemente dos enunciados prescritivos, que são usados na função pragmática de 

prescrever condutas, as normas jurídicas representam as significações construídas na mente 

do intérprete a partir da interpretação dos textos positivados. 

2. Os textos normativos reclamam interpretação não apenas por não serem 

claros, unívocos ou evidentes, mas sobretudo porque devem ser aplicados a casos 

concretos (reais ou fictícios). Assim, é à luz do caso concreto que o intérprete determinará 

                                                                                                                                                                                
negócio jurídico alternativo (planejado), que tem por efeito a redução ou não pagamento de tributos pelo 

contribuinte. Constatada a ilicitude do negócio jurídico planejado, ou a falta de realidade e verdade na sua 

execução, é necessário recompor qual teria sido o fato jurídico tributário, de forma a se atribuir esses efeitos, 

do negócio jurídico próprio, ao fato tributário. PROPÓSITO NEGOCIAL. A existência de propósito negocial 

não é, por si só, suficiente para validar o negócio praticado como elisão fiscal, mormente quando divergentes 

a realidade extraída a partir dos elementos factuais do negócio e a forma utilizada para registrá-lo. 

INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS. Não existe realidade negocial quando uma empresa com registro de 

prejuízo fiscal, mas sem atividade efetiva e sem operação, incorpora outra empresa operacional, ainda que do 

mesmo grupo. Hipótese em que todo o ativo operacional da empresa foi transferido por meio de cisão 

seguida de incorporação, ficando na empresa original apenas o registro de prejuízo. Assim, não restou 

justificado ou comprovado qual o sentido e realidade negocial em se esvaziar o ativo operacional de uma 

empresa, deixando-a apenas e tão somente com seu prejuízo fiscal. Na verdade, ao fazê-lo, criou-se uma 

empresa fictícia, de fachada, cujo único objetivo era carregar o prejuízo fiscal acumulado. MULTA 

QUALIFICADA NO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. Apesar da nítida intenção do contribuinte em ver 

reduzida sua tributação, não vejo a presença do dolo relacionado à conduta que levou à pretendida redução de 

tributo. Nos casos de planejamento tributário, é necessário que seja identificado o dolo relacionado à ilicitude 

da conduta praticada, e não com relação ao objetivo de redução de tributo. Mesmo porque está no cerne do 

conceito de elisão fiscal a existência do direito do contribuinte de planejar seus negócios com o objetivo de 

redução ou não pagamento de tributos. No entanto, frustrado o planejamento tributário e ausente a evidência 

de que o contribuinte sabia e queria praticar o ilícito, deve ser afastada a multa qualificada. Tem-se, assim 

que, apesar de o negócio ter sido considerado simulado, afastando-se os seus efeitos para fins de tributação, 

identificando-se ser o tributo devido, resta evidente que a Recorrente agiu certa de que estaria praticando o 

chamado negócio jurídico lícito, afastando o dolo apontado.” (Ac. nº 1401-001.059, Rel. Alexandre Antonio 

Alkmin Teixeira, 1ª TO, 4ª Câmara, 2ª Seção de julgamento do CARF, j. 09.10.2013, p. 06.01.2014) 

 

“PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO. A simulação existe quando a 

vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com a realidade do negócio firmado. Para se 

identificar a natureza do negócio praticado pelo contribuinte, deve ser identificada qual é a sua causalidade, 

ainda que esta causalidade seja verificada na sucessão de vários negócios intermediários sem causa, na 

estruturação das chamadas step transactions. Assim, negócio jurídico sem causa não pode ser caracterizado 

corno negócio jurídico indireto. O fato gerador decorre da identificação da realidade e dos efeitos dos fatos 

efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas partes contratantes ou pelos 

contribuintes. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA. No planejamento tributário, quando identificada 

a convicção do contribuinte de estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da 

intenção final dos seus negócios, não há corno ser reconhecido o dolo necessário à qualificação da multa, 

elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei n 4.502/64. JUROS SOBRE MULTA. A multa de 

ofício, segundo o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/96, deverá incidir sobre o crédito tributário não pago, 

consistente na diferença entre o tributo devido e aquilo que fora recolhido. Recurso provido em parte.” (Ac. 

nº 2202-002.732, Rel. Antonio Lopez Martinez, 2º TO, da 2ª Câmara, da 2ª Seção de julgamento do CARF, j. 

12.08.2014, p. 09.01.2015) 
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o conteúdo dos textos normativos, construindo as normas jurídicas correspondentes. Por 

esse motivo, a interpretação e a aplicação do direito ocorrem simultaneamente. No 

processo de concretização do direito, o conhecimento da norma e do fato são mutuamente 

influentes e, por isso, tanto o ato de aplicar o direito quanto o de interpretá-lo são 

integrantes do processo hermenêutico. 

3. Para que uma ordem jurídica se realize de modo efetivo, de forma a alterar a 

realidade social, os comandos gerais e abstratos devem ganhar sua máxima concretização 

em normas individuais. Nesse passo, o ser humano, ao aplicar o Direito Tributário, 

interpreta o alcance do preceito geral e o faz incidir no caso concreto para verter o evento 

ocorrido no mundo fenomênico, previsto no antecedente da norma, em linguagem 

competente, transformando-o em fato jurídico e fazendo irromper, por consequência, a 

relação jurídico-tributária prevista no consequente da norma. 

4. Ao estruturar determinado planejamento tributário, o contribuinte busca 

praticar atos e negócios jurídicos que sejam qualificados de maneira a não se subsumir à 

hipótese de incidência da norma tributária ou se subsumir àquela cuja incidência lhe resulte 

na menor carga tributária possível. Uma vez qualificado o ato ou negócio jurídico pelo 

contribuinte, caso a Administração Tributária não concorde com a qualificação adotada, 

poderá requalificar tais atos ou negócios jurídicos, desde que comprove, de maneira 

inequívoca, que o evento ocorrido no mundo fenomênico conforma-se com o conteúdo da 

norma tributária que está sendo aplicada, ou seja, que tal evento está dentro do âmbito 

conceitual dessa norma. Se não estiver, trata-se de fato juridicamente irrelevante para a 

norma que se pretende aplicar e, portanto, não passível de requalificação pelo Fisco. 

5. A tributação recai sempre sobre fatos e fenômenos com conteúdo econômico 

que, na maioria das vezes, já estão regulados pelo Direito Privado. Assim, as relações entre 

o Direito Tributário e o Direito Privado podem se dar das seguintes maneiras: (i) mera 

receptividade pelo Direito Tributário de institutos já regrados nos outros ramos; (ii) apenas 

alterações ou adaptações de categorias de outros ramos para fins de tributação; e (iii) 

modelação de institutos conforme a feição ou necessidade do Direito Tributário. 

5.1. O Direito Tributário pode se valer de categorias ou institutos pertencentes 

a outros ramos do Direito como suporte da incidência tributária, sem que haja quaisquer 

modificações pelo legislador tributário. Neste caso, referidos fenômenos, “importados” 

pelo Direito Tributário, devem ser vistos com a mesma conformação e conteúdo que lhes 

dá o Direito Privado, ou seja, ingressam no campo fiscal tal como configurados no seu 
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ramo de origem. Noutras palavras, sempre que a legislação tributária fizer menção, sem 

ressalvas, a um termo conceituado no âmbito de outros ramos, essa referência deve ser tida 

como conceitual, de maneira que a expressão utilizada tenha a mesma carga semântica do 

ramo do Direito que a consagrou.  

5.2. Nada obstante, é conferida ao legislador tributário a prerrogativa de alterar, 

desde que de forma expressa e dentro dos contornos constitucionais, a definição, o 

conteúdo e o alcance de conceitos jurídico-privados. Essa liberdade do legislador para 

promover modificações nas expressões positivadas no Direito Privado esbarra, entretanto, 

em certas limitações constitucionais. Com efeito, o artigo 110 do Código Tributário 

Nacional veda que o legislador infraconstitucional modifique, arbitrariamente, os campos 

materiais que lhe são dados para o exercício da atividade legislativa, garantindo-se, com 

isso, a estatura constitucional da rígida delimitação das competências tributárias 

impositivas. 

5.3. O legislador tributário é livre para, dentro dos contornos constitucionais, 

estabelecer os mesmos efeitos fiscais para institutos que possuem arquétipos distintos no 

regramento do Direito Privado, mas é a lei tributária (se quiser e quando puder) que irá 

conferir o mesmo tratamento fiscal para institutos que se revestem de identidades distintas 

do ponto de vista do Direito Privado, jamais o intérprete. É por isso que o artigo 109 do 

Código Tributário Nacional prescreve que os efeitos tributários dos negócios jurídicos 

realizados entre os particulares não devem ser pesquisados com o emprego de princípios 

gerais de Direito Privado. 

5.4. Em síntese, se inexistirem embaraços de ordem constitucional, e 

respeitados os critérios hierárquicos, cronológicos e da especialidade, fica permitido que o 

Direito Tributário mencionando categorias, conceitos e institutos do Direito Privado, 

estabeleça modificações – que devem ser expressas – para fins fiscais. 

6. A norma de incidência, nos termos do artigo 116, incisos I e II, do CTN, 

pode descrever no seu antecedente, respectivamente, uma “situação de fato” ou uma 

“situação jurídica”, nos termos das regras constitucionais relativas ao exercício do poder de 

tributar. 

6.1. Se no antecedente da norma geral e abstrata o legislador vincular a 

tributação à celebração de determinado negócio jurídico, não pode o intérprete e o 
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aplicador do Direito dispensar tal fato jurídico, pois, à mingua deste, não há que cogitar em 

tributação.  

6.2. Nas “situações de fato”, por outro lado, aplica-se o inciso I do artigo 118, 

portanto a validade jurídica dos atos praticados é irrelevante para que ocorra a tributação. 

Quando a hipótese tributária contempla fatos que, conquanto geralmente ocorram no bojo 

de negócios jurídicos, com estes não se confundem, eventual invalidade dos últimos não 

obsta que tais fatos tenham ocorrido para fins fiscais (ex.: incidência do IR sobre o 

acréscimo patrimonial decorrente de atos ilícitos). 

7. No âmbito do Direito Tributário, a consideração econômica como recurso 

interpretativo diferencia-se da malfadada interpretação econômica.  

7.1. A consideração econômica ganha lugar no ordenamento jurídico-tributário 

como mais um dos recursos interpretativos das “situações de fato”. Deve ser utilizada para 

realizar uma interpretação teleológica quando da construção da norma jurídica, jamais 

como forma de fundamentar o alargamento ou a fragmentação da hipótese de incidência 

prevista na lei tributária.  

7.2. Interpretar o conteúdo econômico do fato jurídico de maneira a alargar a 

hipótese de incidência da norma tributária prevista em lei significa, na verdade, realizar 

uma interpretação pelos efeitos econômicos, e não pelos efeitos jurídicos. Ao assim 

proceder, não se está realizando uma interpretação teleológica (consideração econômica) 

das situações de fato juridicizadas pela hipótese normativa, mas sim uma interpretação 

econômica da norma tributária, em detrimento da sua interpretação jurídica. 

7.3. Se a hipótese de incidência tributária prevê uma “situação jurídica”, não há 

que cogitar da aplicação da consideração econômica com o fito de interpretar tal hipótese, 

ou mesmo para qualificar o respectivo fato jurídico tributário ocorrido no mundo 

fenomênico. Nessa circunstância, caso o aplicador da lei e o intérprete recorram à análise 

do conteúdo econômico do fato para fundamentar a tributação, inevitavelmente irão 

esbarrar na analogia, pois irão subsumi-lo em hipótese de incidência não prevista em lei 

para o caso concreto analisado. E a analogia é vedada em matéria tributária não só em 

razão do previsto no artigo 108, § 1º, do CTN, como também em decorrência do princípio 

da legalidade estrita e do princípio da igualdade.  

8. A discussão acerca da qualificação dos atos e negócios jurídicos pelo 

contribuinte e a possibilidade de sua requalificação pelo Fisco muitas vezes vem 
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acompanhada da aposição de um “rótulo” ao negócio, como sendo elisivo, evasivo ou 

elusivo.  

8.1. A elisão tributária traduz instituto jurídico de direito positivo, utilizado 

para designar condutas lícitas, que decorrem do esforço intelectual do contribuinte na 

previsão de espaços legais na legislação tributária, que evitem, de modo legítimo, a 

subsunção dos seus atos e negócios jurídicos às hipóteses de incidência tributária e que 

resultem, ao final, em uma economia legítima de tributos. Por isso, é associada à ideia de 

planejamento tributário, que pressupõe uma economia lícita de tributos. 

8.2. A evasão tributária decorre de condutas ilícitas do contribuinte, as quais 

visam a evitar, omitir ou encobrir a ocorrência do fato ensejador da tributação.  

8.3. A elusão decorre da prática de atos aparentemente lícitos do ponto de vista 

formal, mas desprovidos de causa, com fraude à lei, ou simulação, quando vistos sob o viés 

da legislação tributária, o que eleva a categoria da elusão ao campo da ilicitude.  

8.4. Dado que a lógica bivalente do direito positivo preceitua que uma 

proposição normativa não pode ser, ao mesmo tempo, válida e não válida, é preferível se 

ater às diferenças semânticas de que se revestem as expressões elisão e evasão. 

9. O negócio jurídico indireto, a fraude à lei, a teoria do propósito negocial, o 

abuso das formas e o abuso de direito, sobre não se confundirem com as figuras da 

simulação e da dissimulação, não podem ser invocados para, isoladamente, fundamentar a 

tributação de determinado negócio jurídico realizado pelo contribuinte com o único fim de 

obter uma redução da carga fiscal. 

10. Na medida em que há, no contexto da legislação tributária, previsão 

específica dos atos ou negócios jurídicos considerados inválidos para fins fiscais, é essa 

mesma legislação que deve pautar os limites da atuação do contribuinte em relação aos 

comportamentos que possam ser qualificados como elisivos. A requalificação de atos ou 

negócios jurídicos pela autoridade administrativa só poderá ocorrer se restar devidamente 

comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 149, inciso VII, do CTN), ou 

dissimulação (art. 116, p. único, do CTN). 

11. Na simulação absoluta aparenta-se celebrar determinado negócio jurídico 

que, na realidade, não existe. Na simulação relativa (dissimulação), por outro lado, celebra-

se negócio jurídico aparentemente existente, para ocultar-se o negócio efetivamente 

desejado. Nesta última, há um negócio dissimulado, que é o negócio real que se quis 
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ocultar, e um negócio simulado, que é aquele exteriorizado por meio da declaração 

enganosa. 

12. O caput do artigo 167 do Código Civil de 2002 estabelece a validade do 

negócio jurídico dissimulado como fundamento para que ele subsista e produza seus 

regulares efeitos perante terceiros. O negócio simulado é nulo (vício de invalidade), 

subsistindo aquele que lhe é oculto (dissimulado), desde que válido na substância e na 

forma. 

13. Na decretação da invalidade do negócio simulado, revela-se importante a 

análise da causa do negócio jurídico. Predomina, atualmente, a noção objetiva de causa do 

negócio jurídico, que a identifica na função prático-social ou econômico-social do negócio. 

Assim, a causa do negócio jurídico corresponde à função que o ordenamento jurídico 

reconhece ao ato praticado, ou seja, à função prático-econômica assegurada pela lei ao 

negócio em questão, que lhe traça e precisa a eficácia jurídica. 

14. A simulação não representa apenas um desvirtuamento entre a causa típica 

prevista pelo ordenamento para determinado negócio e aquele praticado pelas partes, mas 

também um descompasso entre a vontade interior e a vontade exteriorizada. Assim, não 

basta levar em consideração apenas a inconsistência entre o negócio jurídico e sua 

respectiva causa típica, sendo indispensável examinar, também, a vontade das partes de 

não se submeter aos efeitos jurídicos do negócio pactuado. 

14.1. A divergência entre a vontade subjetiva e a vontade declarada deve ser 

analisada a partir da intenção exteriorizada na declaração de vontade, e não da intenção 

intrassubjetiva própria de cada parte.  

14.2. Os motivos individuais, por certo, dão origem à vontade exteriorizada 

pelas partes quando da celebração de negócios jurídicos. Não se confundem, contudo, com 

a causa. Na prática negocial, a despeito de estarem interligados psicologicamente à vontade 

de dispor e de estabelecer o consenso, e, neste aspecto, impulsionarem as partes para a 

realização de negócios, os motivos individuais, isoladamente, não são elementos 

constitutivos da causa do negócio jurídico. 

14.3. Investigar os motivos internos das partes, inerentes à sua psique, é tarefa 

que extrapola os limites da ordem eminentemente jurídica e, por isso, salvo quando a lei 

lhes atribui valor, os motivos individuais são juridicamente irrelevantes.  
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14.4. Deve ser desmitificada a ideia de que a prática de atos e negócios 

jurídicos com a única intenção de economizar tributos caracteriza a simulação. A falta de 

propósito negocial que importa para configurar a simulação é só aquela que revela, à luz do 

direito posto, a ausência ou desvirtuamento da causa do negócio jurídico, e esta não se 

encontra no plano psíquico dos motivos individuais intrassubjetivos das partes de quererem 

reduzir a carga da tributária por meio da estruturação negocial.  

14.5. Se as partes efetivamente desejam os efeitos jurídicos do negócio 

pactuado, ou seja, se há causa jurídica lícita, não cabe ao Fisco adentrar nos motivos da 

escolha por uma ou outra forma jurídica adotada, sobretudo porque além de a conduta 

econômica ser livre e dever ser respeitada como tal, as condutas intrassubjetivas refogem 

do campo de abrangência do direito positivo. 

15. Em matéria tributária, há, no bojo da Constituição Federal de 1988, um 

sistema normativamente estruturado. A existência desse regramento sistemático no 

altiplano constitucional tem como propósito concretizar as garantias e princípios que 

resguardam os direitos fundamentais quando do exercício das competências tributárias 

impositivas. Portanto, pode se dizer que a demarcação do sistema tributário em bases 

constitucionais tem a finalidade precípua de conferir segurança jurídica aos contribuintes e 

aos entes federados em face do poder de tributar do Estado. 

15.1. O sistema tributário brasileiro não foi edificado a partir de uma matriz 

majoritariamente principiológica. O nível de detalhamento da repartição das competências 

tributárias impositivas, o desenho das materialidades da percussão tributária, as regras 

objetivas que conformam o tributo, as imunidades tributárias, os princípios que informam a 

tributação e os diversos direitos e garantias individuais revelam, de maneira cristalina, a 

preocupação do constituinte em restringir o espectro de atuação do legislador 

infraconstitucional e em assegurar a segurança jurídica tanto para os contribuintes quanto 

para os entes tributantes. 

16. O legislador constituinte fez questão de alinhavar os tributos 

pormenorizadamente na Carta Magna, repartindo as competências tributárias impositivas 

por meio de referências a conceitos determinados. Reduziu a liberdade de atuação do 

legislador infraconstitucional, sem engessar ou tornar a Constituição Federal obsoleta, na 

medida em que, numa interpretação dinâmica, pode haver, nos limites de sentidos 

possíveis do texto, e desde que preservados os princípios fundamentais da Lei Maior, 

mutações constitucionais dos conceitos. 
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17. Os comandos constitucionais interagem e se amoldam, fixando um campo 

preciso e determinado de atuação do legislador infraconstitucional. A norma geral e 

abstrata por este último produzida em vista de todas as circunscrições, restrições, 

balizamentos e contenções decorrentes de regras e princípios constitucionais é que 

respaldará o ato de aplicação do Direito, com base no qual se dará a percussão tributária. 

18. Para uma melhor compreensão do fenômeno elisivo, é preciso afastar a 

ideia de que os princípios constitucionais de feições coletivas não convivem de forma 

harmônica com aqueles que asseguram garantias e direitos individuais. Quando da 

construção de sentido dos conteúdos normativos insculpidos na Constituição Federal, é 

importante que não seja feita uma valoração excessiva de alguns comandos constitucionais, 

em detrimento de outros valores que, igualmente, encontram-se plasmados no Texto 

Constitucional. 

18.1. Não deve ser feita mera invocação retórica dos princípios, pois é preciso 

que haja equilíbrio entre eles quando da análise dos planejamentos tributários realizados 

pelos contribuintes, de modo que todos sejam aplicados em sua máxima efetividade, 

respeitando-se, sempre, os limites do ordenamento jurídico pátrio e a competência 

tributária impositiva, minudentemente delimitada na Constituição Federal. 

19. A Carta Constitucional de 1988 positivou, ao lado dos princípios, regras de 

conteúdo específico, cuja abrangência deve ser identificada à luz dos conteúdos 

axiológicos que balizaram a sua positivação. As regras representam efetivas decisões 

adotadas pelo legislador constituinte, que, ao editá-las, manifesta expressamente o 

tratamento específico a ser conferido para determinada situação, sem deixá-la ao arbítrio 

do legislador ordinário e do aplicador do Direito. O legislador constituinte pondera, 

anteriormente, os princípios e, posteriormente, normatiza regras que têm por função 

precípua apresentar uma proposta de solução para um conflito de interesses conhecido ou 

antecipável, evitando, com isso, controvérsias sobre valores morais no momento da sua 

aplicação. 

19.1. As regras funcionam como verdadeiros instrumentos garantidores da 

segurança jurídica, notadamente porque bloqueiam as razões que seriam consideradas caso 

não houvesse sido normatizada a situação por meio de uma regra, porquanto a regra se 

torna a própria razão de decidir. Como visam a eliminar incertezas, arbitrariedades e a 

promover uma solução que bloqueie o uso das razões no momento de sua aplicação, 
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tornam os atos estatais mais previsíveis e, em certa medida, mais claros, calculáveis e 

controláveis pelos destinatários.  

20. Em matéria tributária, a legalidade, vista como regra ou como princípio, 

traduz exatamente a concepção de que o povo está autorizando a tributação por meio de 

seus representantes eleitos para fazer leis ou, dito de outra forma, que o povo está 

tributando a si próprio. Representa, pois, uma garantia dos cidadãos contra abusos por 

partes dos governantes. 

21. O artigo 150, I, da Carta Constitucional, impõe a reserva absoluta de lei, o 

que implica que somente a lei é que institui ou majora o tributo, não sendo tolerado, 

portanto, que se delegue essa função precípua do Poder Legislativo ao Poder Executivo. 

Em havendo reserva absoluta de lei, cumpre ao Poder Legislativo definir o antecedente e o 

consequente da norma tributária. 

21.1. O princípio da estrita legalidade presta-se a limitar o poder de tributar, 

oferecendo aos cidadãos a segurança jurídica de que somente serão compelidos a cumprir 

com obrigações tributárias quando estas forem prescritas por representantes do povo 

(Poder Legislativo), assegurando-se, assim, também a observância do primado 

constitucional da separação dos Poderes e a manutenção do Estado Democrático de 

Direito, resguardados pelo ordenamento jurídico-constitucional como cláusulas pétreas, 

consoante previsão do artigo 60, § 4º, da CF/88. 

22. A liberdade do contribuinte de estruturar seus negócios do modo que 

melhor lhe convier, ainda que com o objetivo colimado de obter uma economia de tributos, 

desde que exercida por meio de instrumentos lícitos, é garantia constitucionalmente 

assegurada, que, além de estar radicada nas próprias garantias e direitos fundamentais, é 

decorrência da Ordem Econômica preconizada pela Constituição Federal, que consagra a 

liberdade de iniciativa, assegurando a todos o direito ao livre exercício da atividade 

econômica. 

22.1. A lei, ao fixar os elementos essenciais das normas tributárias, traça os 

contornos do âmbito de liberdade do contribuinte, dentro do qual ele certamente poderá 

exercer de maneira protegida os seus direitos fundamentais. A liberdade do contribuinte de 

estruturar determinado planejamento tributário só pode ser restringida por meio da lei, 

jamais pelo órgão aplicador do Direito. Inexistindo lei que limite a liberdade de planejar, 

não pode esta ser limitada por meio de atividade exegética do aplicador do Direito. 
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23. O artigo 150, inciso II, veda o tratamento desigual entre contribuintes que 

se encontrem em situação equivalente, proibindo qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos. Há igualdade, portanto, não apenas na aplicação da lei 

(todos são iguais perante a lei), mas também na elaboração da lei (é vedado tratamento 

desigual para situações equivalentes). 

24. A legalidade consubstanciada nos artigos 5º, caput, e 150, II, da CF/88, está 

atrelada à noção de legalidade isonômica, que garante que apenas será realizada a 

igualdade tributária, afastando-se arbitrariedades, se o Poder Executivo, ao concretizar a 

norma tributária geral e abstrata, circunscrever-se aos padrões legais veiculados pela 

legislação ordinária e complementar. 

24.1. A legalidade constitui um instrumento de aplicação da isonomia e, ao 

padronizar o tratamento dos contribuintes, acaba lhes assegurando uma esfera reservada de 

autonomia privada. O padrão legal seleciona propriedades a serem avaliadas pelo aplicador 

do Direito e, nessa medida, reserva um campo de ação para a liberdade individual do 

contribuinte, que pode, ao exercitar sua autonomia privada, dele se afastar. Por tal razão, 

não cabe à fiscalização ignorar a eficácia do padrão legal como selecionador de 

propriedades relevantes para, desbordando dos limites da lei, tributar contribuintes que, 

dentro dos padrões legais, ou seja, sem simulação ou dissimulação, estruturam seus 

planejamentos tributários. 

25. O princípio da capacidade contributiva destina-se tanto ao legislador 

quanto ao aplicador do Direito. Deve ser visto, de ambos os planos, de modo objetivo, 

jamais como fundamento de uma interpretação que procure alcançar, por meio da 

tributação, manifestações de capacidade econômica não previstas na hipótese da norma 

tributária. 

26. É inadmissível, no contexto do atual Sistema Constitucional brasileiro, que 

se pretenda concretizar valores sociais e coletivos, com fundamento numa pretensa eficácia 

positiva da capacidade contributiva, ignorando, para tanto, a rígida repartição das 

competências tributárias impositivas e os direitos e garantias individuais, que, fixados por 

meio de regras, representam verdadeiras balizas à atividade tributária impositiva do 

Estado. Não se pode querer tributar da mesma forma duas situações diferentes do ponto de 

vista jurídico, mas que revelam similitude com relação ao conteúdo econômico, com 

fundamento constitucional buscado diretamente na solidariedade social. 
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27. É praticamente impossível desentrelaçar a relação umbilical existente entre 

o planejamento tributário e o princípio da segurança jurídica, na medida em que, para que 

seja garantida a autonomia do contribuinte de livremente estruturar os seus atos e negócios 

jurídicos, de forma a sofrer o menor ônus tributário legalmente possível, revela-se vital a 

presença de segurança jurídica. 

28. O objeto do princípio da segurança jurídica não é, diretamente, a 

configuração da realidade, mas sim a configuração do Direito ou de um direito como 

ferramenta instrumental para configurar a realidade. 

29. A segurança jurídico-tributária pode ser entendida como uma norma-

princípio que exige dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a adoção de condutas 

que contribuam para a existência, em benefício dos contribuintes e no seu ponto de vista, 

de elevado grau de confiabilidade e de calculabilidade normativas, tendo por base uma 

elevada cognoscibilidade do sistema jurídico, que favoreça a compreensão e o controle das 

estruturas argumentativas de construção das normas individuais e concretas, traduzindo-se, 

assim, como verdadeiro instrumento garantidor do respeito à capacidade dos contribuintes 

de, sem enganos e arbitrariedades, organizar de maneira digna e responsável o seu 

presente, bem como estruturar um planejamento tributário juridicamente informado do seu 

futuro. 

30. O princípio da segurança jurídica não está previsto, de maneira específica, 

em nenhum dispositivo que lhe dê suporte físico. Trata-se, portanto, de um clássico caso de 

norma sem dispositivo. Assim, tem como fundamentos aquelas normas em razão das quais, 

direta ou indiretamente, por dedução ou por indução, é possível que o intérprete construa 

os ideais de cognoscibilidade, de confiabilidade e de calculabilidade do ordenamento 

jurídico. Tais fundamentos representam, em síntese, o arcabouço normativo a partir do 

qual o princípio da segurança jurídica é erigido. 

31. As dimensões estática (ou estrutural ou sistêmica) e dinâmica (ou funcional 

ou operativa) do princípio da segurança jurídica revelam, no seu conjunto, os estados 

ideais a serem buscados, quais sejam, calculabilidade e confiabilidade, pautados na 

cognoscibilidade do ordenamento jurídico. 

31.1. O estado de cognoscibilidade assegurado pelo princípio da segurança 

jurídica resguarda a capacidade de o contribuinte ter acesso material e intelectual ao 
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conceito normativo, ainda que esse conceito possa apresentar, em maior ou menor medida, 

margens de indeterminação. 

31.2. A promoção de um estado ideal de confiabilidade exige que se assegure a 

estabilidade e continuidade normativas; dessa maneira, consiste em um estado mínimo de 

permanência das regras válidas, como garantia dos direitos à liberdade e à propriedade.  

31.3. A promoção de um estado ideal de calculabilidade exige que se garanta 

elevada capacidade de antecipação da ação estatal que, ainda que não seja absoluta, deve 

conduzir a um espectro reduzido de alternativas interpretativas para uma determinada 

situação fática, de modo a possibilitar, previamente, que os contribuintes calculem em 

larga medida suas consequências jurídicas. 

32. A cognoscibilidade permite, para fins de constituição de negócios, que o 

contribuinte projete no futuro probabilidades reais de comportamentos que tenham como 

resultado uma economia legítima de tributos. Portanto, a cognoscibilidade (material e 

intelectual) representa exigência incontornável do conteúdo da segurança jurídica para que 

os contribuintes possam organizar livremente suas atividades, assumir obrigações, evitar 

condutas ou estabelecer atos e negócios jurídicos. 

33. Há inequívoca relação entre o planejamento tributário e a promoção do 

ideal de confiabilidade. Os contribuintes exercem seus direitos fundamentais à liberdade de 

exercício da atividade econômica e de propriedade confiando nas normas jurídicas e na 

credibilidade da atuação estatal, na medida em que configuram sua liberdade de acordo 

com o Direito, por isso depositam suas legítimas expectativas no próprio ordenamento 

jurídico. 

34. A necessidade de um alto grau de calculabilidade das consequências 

jurídicas futuras representa condição indispensável para que o contribuinte possa, 

livremente e de maneira responsável, praticar atos que visem a uma economia legítima de 

tributos. A calculabilidade vincula-se à realização dos direitos de liberdade e de dignidade, 

na medida em que envolve a capacidade de o contribuinte poder escolher, com autonomia 

e responsabilidade, como proceder na estruturação jurídica de sua atividade econômica, 

inclusive com vistas à redução do encargo tributário que suportará. 

35. A segurança jurídica exerce a função de estabelecer um estado ideal de 

coisas (cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade), para cuja realização é 

necessária a adoção de condutas (publicação das leis e determinabilidade das hipóteses 



 244 

normativas, respeito ao direito adquirido, regras de transição) que provocam efeitos 

(acessibilidade e inteligibilidade das normas, estabilidade normativa, continuidade do 

Direito) que contribuem para a sua promoção. 

36. Atualmente, convivemos com decisões, especialmente no âmbito do 

CARF, que, a pretexto de estarem realizando justiça fiscal, estão, na verdade, desvirtuando 

conceitos arbitrariamente, criando normas, critérios e requisitos que, por não terem 

qualquer fundamento no sistema constitucional-tributário nacional, atingem frontalmente 

os ideais que a segurança jurídica almeja promover, passando a sensação, hoje 

verdadeiramente evidenciada, de que, na temática do planejamento tributário, vivemos em 

ambiente substancialmente inseguro, de elevada restrição à eficácia do princípio da 

segurança jurídica. 

37. As diferenças semânticas verificadas entre os institutos da simulação e da 

dissimulação, bem como o tratamento específico que cada um desses institutos merece 

quanto ao procedimento a ser adotado para a desconsideração do negócio jurídico relatado 

pelo contribuinte, são o que justifica a inserção do parágrafo único ao artigo 116 do CTN, 

que deve ser entendido, no contexto dos limites normativos à elisão tributária, como 

verdadeira cláusula específica antissimulação relativa. 

38. Se, por meio de regras, a legislação tributária estabeleceu como hipóteses 

de estruturações ilegítimas dos negócios jurídicos a fraude, o dolo e a simulação, no artigo 

149, VII, do CTN, e a dissimulação, no artigo 116, parágrafo único, do mesmo diploma 

legal, não cabe às autoridades administrativas, tampouco aos órgãos julgadores, recorrer a 

institutos correlatos do Direito Privado como fraude à lei, propósito negocial, negócio 

jurídico indireto, abuso de direito e abuso das formas para, isoladamente, fundamentar a 

requalificação, para fins fiscais, dos atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, 

ainda que estes tenham sido realizados com o fim colimado de obter um ganho tributário. 

39. Caso o Fisco pretenda desconsiderar o negócio jurídico relatado pelo 

contribuinte, sob o argumento de que restou caracterizada, na operação engendrada, 

dissimulação dos atos ou negócios jurídicos, deve colher provas suficientes para 

demonstrar que a qualificação trazida pelo contribuinte não é verdadeira, provando, ao 

mesmo tempo, a requalificação sustentada (duplo ônus da prova).  
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39.1. Cumpre ao Fisco a prova de demonstrar, por meio de linguagem 

competente, a não ocorrência do ato aparente (simulado) e a ocorrência, de fato, do ato 

ocultado (dissimulado).  

39.2. A verdade é fruto do enunciado linguístico produzido de acordo com as 

regras do sistema. Nesse caso, a verdade decorrerá do enunciado linguístico prevalecente 

no embate entre as pretensões opostas do Fisco e do contribuinte. A decisão administrativa 

ou judicial que reconhecer a verdade de um dos fatos, automaticamente afirmará a 

falsidade do outro, produzindo a verdade lógica do sistema. 

40. A teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional, nenhuma multa ou 

juro poderá ser exigida quando a transparência e a boa-fé nas condutas do contribuinte são 

conhecidas pela Administração, normalmente evidenciadas em declarações e registros de 

fácil acesso, ainda mais quando ele exerce seus direitos de liberdade conforme a prática 

reiteradamente observada pelas autoridades administrativas e pelos órgãos de julgamento. 

Devem ser afastadas a penalidade e os juros quando o particular confia na prática reiterada 

da Administração, de maneira não só a preservar a boa-fé objetiva em matéria tributária, 

mas, sobretudo, conferir eficácia ao princípio da segurança jurídica no âmbito dos 

planejamentos fiscais. 

41. A leitura conjunta dos artigos 112 e 136 do CTN, assim como a sua 

interpretação à luz do princípio da segurança jurídica, impõe que o aplicador da sanção e 

os órgãos julgadores identifiquem não apenas a presença de dolo nas condutas dos 

contribuintes quando da prática de negócios jurídicos que visem à obtenção de economia 

fiscal, mas também a sua boa-fé e a sua confiança legítima, de maneira a afastar a 

qualificação da multa em casos que, longe de serem fraudulentos, originam-se de meros 

equívocos interpretativos da legislação tributária. 
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