LEONARDO AGUIRRA DE ANDRADE

VERSÃO PARCIAL

ESTRUTURAÇÃO ELUSIVA DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS
NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

Limites ao planejamento tributário

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Orientador: Professor Doutor Gerd Willi Rothmann

Universidade de São Paulo
Faculdade de Direito
São Paulo
2014

2

LEONARDO AGUIRRA DE ANDRADE

ESTRUTURAÇÃO ELUSIVA DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS
NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

Limites ao planejamento tributário

Dissertação apresentada à Banca
Examinadora da Faculdade de
Direito da Universidade de São
Paulo como exigência parcial para
obtenção do Título de Mestre em
Direito
Tributário,
junto
ao
Departamento de Direito Econômico
Financeiro e Tributário.

Área de
Tributário

Concentração:

Direito

Orientador: Professor Doutor Gerd
Willi Rothmann.

São Paulo
2014

3

RESUMO
ANDRADE, Leonardo Aguirra de. Estruturação elusiva de atos e negócios jurídicos no
Direito Tributário brasileiro: limites ao planejamento tributário. 2014. 364f. Dissertação de
Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

O presente estudo analisa os contornos da estruturação elusiva de atos e negócios jurídicos no
Direito Tributário brasileiro. Inicialmente, busca-se definir o conceito de planejamento
tributário, abordando as diferentes noções de elisão fiscal, elusão fiscal e evasão fiscal, bem
como os critérios contemplados pela doutrina brasileira de Direito Tributário para distinguir as
condutas oponíveis e inoponíveis ao Fisco. Para melhor compreensão dos limites da conduta
elusiva, examinam-se os princípios constitucionais pertinentes à interpretação da lei tributária
e à qualificação da materialidade tributável, as quais são estudadas com vistas à percepção da
relação entre Direito Tributário e Direito Privado. Nessa seara, destacam-se os esforços para
compreensão da importância dos artigos 109, 116, incisos I e I, e 118 do Código Tributário
Nacional em matéria de aplicação da lei tributária, principalmente para entender as
consequências da caracterização de determinados vícios ou defeitos, do ponto de vista formal
e material, nos atos e negócios jurídicos realizados pelos contribuintes com objetivo de
economia fiscal. Nesse particular, examinam-se as figuras da simulação, abuso do direito,
fraude à lei e abuso de formas à luz da doutrina brasileira, a fim de verificar sua aplicabilidade
em matéria de qualificação da materialidade tributável, bem como com a intenção de
identificar pontos em comum entre elas. Analisa-se a pertinência da utilização do postulado da
proporcionalidade como parâmetro de interpretação das regras e princípios aplicáveis à
estruturação elusiva de atos e negócios realizados pelos contribuintes. Uma vez compreendido
o cenário da doutrina brasileira, parte-se para o estudo das figuras do propósito negocial,
abuso de formas, fraude à lei e abuso do direito, de acordo com as experiências do Direito
estrangeiro, respectivamente, nos Estados Unidos, Alemanha, Espanha e França, igualmente,
com o objetivo de encontrar pontos em comum entre tais figuras. Assim, testa-se o postulado

4

da proporcionalidade como ferramenta de compreensão das referidas figuras de acordo com os
ordenamentos jurídicos dos respectivos países maternos. Feito esse estudo, busca-se refletir
sobre a importação dos conceitos estrangeiros para fins de tratamento da elusão no Brasil, bem
como sobre a necessidade da edição de uma norma geral antielusiva no Brasil. Por fim, são
examinados os critérios e conceitos adotados pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda para avaliar as condutas elusivas praticadas pelos
contribuintes, à luz dos parâmetros selecionados ao longo do trabalho.

PALAVRAS CHAVE: Planejamento tributário – Elusão fiscal – Proporcionalidade
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ABSTRACT
ANDRADE, Leonardo Aguirra de. Elusive Structuring of acts and transactions according to
the Brazilian Tax Law: limits of tax planning. 2014. 364f. Dissertação de Mestrado –
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

This study examines the contours of the elusive structuring of acts and transactions according
to the Brazilian Tax Law. Initially, it seeks to define the concept of tax planning, covering the
different notions of tax avoidance, tax elusion and tax evasion, besides the criteria used by the
Brazilian Tax Law doctrine to distinguish between conducts that may be or may be not
enforceable against the Brazilian tax authorities. For a better understanding of the limits of an
elusive conduct, this study examines the constitutional principles that are relevant to the
interpretation of Tax Law and to the identification of taxable material facts, which are also
analyzed in view of the relationship between Tax Law and Private Law. Regarding this
subject, we highlight the efforts made to understand the importance of articles 109, 116,
sections I and I, and 118 of the National Tax Code in regard to the enforcement of the Tax
Law and, mainly, efforts made to understand the consequences of the characterization of
certain formal or material defects or flaws in acts and transactions undertaken by taxpayers for
the purpose of tax saving. In particular, we examine the discussions held by the Brazilian legal
doctrine concerning simulation, abuse of law, fraus legis and abuse of forms in order to verify
the applicability of those concepts to qualify taxable material facts and in order to identify
similarities among them. This study also analyzes the appropriateness of using the postulate of
proportionality as a parameter of interpretation of rules and principles applicable to the elusive
structuring of acts and transactions conducted by taxpayers. Once the Brazilian doctrine is
understood, we proceed to the study of the business purpose test, abuse of forms, fraus legis
and abuse of law, respectively, according to the experiences in the United States, Germany,
Spain and France. This analysis aims to find common ground between the referred figures.
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Thus, we test the postulate of proportionality as a tool to understand these figures pursuant to
the legal systems of their respective countries of origin. Once this analysis is concluded, we
try to reflect on the adoption of foreign concepts for treating tax elusion in Brazil, as well as
on the need of editing a national general rule to avoid tax elusion. Finally, we examine the
criteria and concepts adopted by the Administrative Board of Tax Appeals of the Ministry of
Finance for assessing the elusive behaviors practiced by taxpayers in the light of the
parameters selected throughout this study.

KEY WORDS: Tax planning – Tax elusion – Proportionality
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INTRODUÇÃO

Pretende-se estudar os limites da eficácia do comportamento do contribuinte
perante o Fisco, em situações em que se busca a redução ou postergação da tributação.
Especificamente, objetiva-se analisar o conjunto de atos praticados pelo
contribuinte para reduzir ou postergar a carga tributária e que formal, individual e
aparentemente são válidos e eficazes, mas cuja estruturação contraria, em alguma medida, o
ordenamento jurídico brasileiro1, seja em decorrência de um vício material na formação do seu
conjunto, seja por violação aos limites materiais do direito à liberdade2.
Considera-se que a composição ou a concatenação de atos e negócios jurídicos
tende a criar maiores dificuldades para a verificação do verdadeiro conteúdo material do
respectivo conjunto, o qual, ao diferir do conteúdo essencial de cada ato ou negócio jurídico
que o compõe, deve ser examinado como um todo, e não apenas por suas partes
individualmente.
Trata-se, portanto, do exame crítico dos critérios para definição da legitimidade3
(i) do conjunto de atos e negócios jurídicos estruturado em torno de um fim específico que, ao
ser originado a partir de uma só fonte (mesmas partes) e para se atingir um só fim, caracterizase como “negócio pluriformal”4, bem como (ii) do agrupamento de negócios conexos e
distintos entre si, objetivando a redução da carga tributária.
O presente estudo nasce do desconforto com o entendimento firmado em muitas
decisões proferidas em tribunais administrativos fiscais brasileiros, sobre planejamento

1

YAMASHITA, Douglas. Elisão e Evasão de Tributos – Planejamento Tributário à luz do Abuso do Direito e
da Fraude à Lei. São Paulo: Lex, 2005, p. 32.
2
Acerca da violação aos limites axiológicos-materiais do direito de liberdade de contratar, confira-se BOGO,
Luciano Alaor. Elisão Tributária: Licitude e Abuso do Direito. Curitiba: Jaruá, 2009, pp. 273-274.
3
Utiliza-se aqui a palavra legitimidade, ao invés de validade ou eficácia, a fim de não restringir a análise em
questão ao mero exame de subsunção da conduta às regras que tratam dos limites à atuação do contribuinte.
Pretende-se uma análise mais ampla com objetivo de identificar a conduta que é verdadeira, ou seja, que
efetivamente existe da maneira como se expressa, bem como que apresenta coerência e compatibilidade entre
essência e forma, não apenas de acordo com as regras jurídicas, mas também em observância aos princípios e
postulados pertinentes.
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tributário, fundamentado em premissas e institutos estrangeiros, importados para o Brasil de
maneira pouca crítica. Enfoca-se, nessa seara, a jurisprudência do CARF, que se desenvolveu
sem a preocupação quanto à utilização de critérios fundados em bases teóricas nacionais. Esse
é um dos objetivos do presente trabalho, vale dizer, desenvolver um estudo acerca das
estruturações elusivas à luz de fundamentos jurídicos nacionais, buscando-se analisar, de
maneira crítica, o emprego dos institutos estrangeiros correlatos.
Portanto, o problema objeto desta pesquisa é a maneira pouco criteriosa que a
Administração Fiscal brasileira trata os chamados planejamentos tributários abusivos5. Diante
disso, intenta-se aprofundar o estudo das bases teóricas pertinentes a esse tratamento, a fim de
sugerir, ao final, uma sistematização dos parâmetros utilizados para tanto, se a sua aplicação
for compatível com o Direito Tributário brasileiro.
Apontados o objeto de estudo e o problema que enseja a respectiva pesquisa,
passa-se a descrever os (demais) cortes metodológicos a serem contemplados no presente
trabalho. Assim, de início, adota-se a premissa de que a utilização, pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, de meio lícito, na gestão de seus negócios, deve ser analisada, formal e
materialmente, tanto sob à ótica das patologias6 dos negócios jurídicos, como sob o prisma da
sua conformação com os princípios constitucionais informadores da liberdade de contratar, a
fim de examinar a sua “admissibilidade” no âmbito tributário7.
Tomando de empréstimo os cortes metodológicos adotados por Marco Aurélio
Greco, não serão analisados, neste trabalho, os seguintes atos:
(i) atos, típica e individualmente, ilícitos (contrários ao consequente de uma regra
específica);

4

TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 163.
5
NETO, Luís Flávio. Teorias do ‘Abuso’ no Planejamento Tributário. Dissertação de Mestrado sob a orientação
do Professor Luís Eduardo Schoueri. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011, p.12.
6
Faz-se referência aqui às figuras que a doutrina brasileira do Direito Tributário tem relacionado com a elusão
fiscal, quais sejam, simulação, abuso do direito, abuso de forma, fraude à lei, bem como aos critérios utilizados
nesse sentido, tais como falta de propósito negocial e inexistência de causa do negócio jurídico, deixando de lado,
por enquanto, a visão crítica quanto à sua aplicabilidade em matéria tributária no Brasil.
7
GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª Edição. São Paulo: Dialética, 2008, p. 34.
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(ii) atos induzidos ou desejados, objeto de norma com “efeito indutor”8; e
(iii) atos autorizados pelo ordenamento como opções fiscais.9
Sendo assim, o objeto deste estudo insere-se em campo bastante limitado, na
medida em que, na prática, grande parte das estruturações de atos resultantes na amenização
de carga fiscal é permeada por atos simulados, ou seja, atos que já são, indubitavelmente,
passíveis de afastamento pelo Fisco (de acordo com o artigo 149, inciso VII, do CTN).
Nessa perspectiva, poder-se-ia afirmar que o objeto do presente estudo não
contemplaria a simulação10. No entanto, como o exame da simulação se faz importante para a
identificação dos limites negativos à conduta lícita, legítima e eficaz, será necessário
conceituá-la. Além disso, o exame da simulação se faz pertinente para (i) a identificação dos
dados que indicam a configuração do pacto simulatório11 e (ii) a definição de critérios de
diferenciação entre a simulação, dissimulação e o desvirtuamento dos fins econômicos e
sociais próprios dos atos e negócios jurídicos com intuito de redução da carga tributária.
Ressalta-se, desde logo, que a análise em questão pode não resultar na
identificação de uma linha divisória entre as espécies de estruturação que devem ser admitidos
e aquelas inadmissíveis. Cogita-se admitir a existência de uma “zona cinzenta” entre (i) a
legítima economia de tributos e (ii) a prática de atos em frontal violação às normas
tributárias12.

8

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, Rio de Janeiro: Forense,
2005.
9
GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª Edição. São Paulo: Dialética, 2008, p. 84.
10
Heleno Taveira Tôrres sustenta que a simulação deve ser incluída no conceito de ato elusivo, com base no
entendimento de que “tanto a simulação absoluta quanto a simulação relativa apresentam-se sob as vestes de um
negócio lícito (ficto naquele e dissimulado neste, para encobrir a ocorrência de um outro) e somente com a
respectiva desconsideração tal ato aparente (lícito) é que se poderá identificar ao ato simulado (também lícito),
cuja ilicitude exsurge do pactum simulationes firmado entre as partes”. TÔRRES, Heleno Taveira. Direito
tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003, p. 180.
11
Consideram-se os dados verificáveis tanto no cenário em que o contribuinte objetiva esconder do Fisco uma
realidade subjacente aos atos – lícitos do ponto de vista formal – por ele praticados (simulação relativa), como em
um cenário em que o contribuinte busca evitar a tributação, por meio de atos e negócios jurídicos que, na
realidade, não existiriam (simulação absoluta).
12
GERMANO, Lívia de Carli. A elusão tributária e os limites à requalificação dos negócios jurídicos.
Dissertação de Mestrado sob a orientação do Professor Heleno Taveira Tôrres. Universidade de São Paulo. São
Paulo, 2010, p. 33.
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Para tanto, no início do trabalho, serão examinados (i) as noções gerais de
planejamento tributários, (ii) os conceitos de elisão, elusão e evasão fiscal, (iii) os critérios que
a doutrina brasileira tem apontado para identificação do planejamento tributário e (iv) os
princípios constitucionais tributários brasileiros, pertinentes à delimitação do planejamento
tributário.
Em seguida, passa-se a estudar (i) os limites à autonomia privada, na celebração de
atos e negócios jurídicos com objetivos fiscais, e (ii) o conteúdo, a natureza e o alcance do
artigo 109, do artigo 116 (incisos I e I), e do artigo 118, todos do CTN. Após a análise
profunda da relação entre Direito Tributário e Direito Privado, torna-se pertinente examinar os
limites para “requalificação”13 de atos ou negócios jurídicos pelo Fisco, dentre outros
aspectos, em face do princípio da legalidade que rege o lançamento tributário (artigo 142 do
CTN). Nessa seara, caberá verificar a atual importância e a divergência doutrinária acerca do
conteúdo do parágrafo único do artigo 116 do CTN.
Ganha relevo o estudo dos vícios e defeitos nos atos e negócios praticados pelo
contribuinte que autorizam o Fisco a requalificá-los. Nesse exame, aponta-se a importância do
estudo da experiência internacional, examinando-se as figuras e critérios correlatos à elusão
fiscal, tais como: o “abuso de forma”, à luz do ordenamento alemão; o “abuso do direito”, na
França; a “fraude à lei”, na Espanha; o “business purpose test”, “step transactions” e
“substance over form”, utilizados na jurisprudência estadunidense14.
Por outro lado, vale insistir, preocupa-se em refutar a importação para o Brasil –
muitas vezes, de forma acrítica – de instrumentos e critérios estrangeiros para delimitação
dessa faixa nebulosa em que se situam os atos elusivos, principalmente em face da
incompatibilidade entre as bases de ordenamentos jurídicos distintos15.

13

ABRAHAM, Marcus. O Planejamento Tributário e o Direito Privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007, pp.
349-359.
14
TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 240-259.
15
Nesse sentido, confira-se SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.); FREITAS, Rodrigo de (org.) Planejamento
tributário e o “propósito negocial” – Mapeamento de Decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008.
São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 18; NETO, Luís Flávio. Teorias do ‘Abuso’ no Planejamento Tributário.
Dissertação de Mestrado sob a orientação do Professor Luís Eduardo Schoueri. Universidade de São Paulo. São
Paulo, 2011, p. 248.
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Diante da dificuldade – e, por vezes, da impropriedade – na utilização de conceitos
estrangeiros na sistematização de critérios para conceituação a estruturação de atos e negócios
jurídicos elusivos no Direito Tributário brasileiro, cabe examinar quais os parâmetros
poderiam ser extraídos do próprio ordenamento brasileiro para tanto.
Em razão disso, antes de examinar os conceitos estrangeiros relativos à fraude à
lei, ao abuso do direito, ao abuso de forma, à ausência de propósito negocial, essas figuras
serão estudadas à luz da doutrina nacional, a fim de que sejam identificados pontos comuns
entre essas figuras compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro.
A identificação da incompatibilidade de uma série de condutas do contribuinte, em
seu conjunto, com a ordem jurídica brasileira demanda a opção por algumas posições teóricas
de interpretação do Direito Tributário16 e o exame de regras, princípios, postulados e valores
constitucionais17. No processo de interpretação dos negócios jurídicos praticados pelo
contribuinte, enfocar-se-á o apontamento de critérios para análise dos contornos das
“liberdades de causa, tipo e forma”18 em face de um determinado fato concreto.
Busca-se, assim, a identificação de critérios para o exame da compatibilidade entre
a substância do negócio jurídico com a forma adotada para sua realização 19, por meio da
compreensão tributário-teleológica20 e da proporcionalidade (necessidade, adequação e
proporcionalidade em sentido estrito)21.
Todo esse esforço teórico tem como intuito apresentar uma contribuição
acadêmica para identificação dos parâmetros pertinentes à caracterização da estruturação
elusiva de atos e negócios jurídicos no Direito Tributário brasileiro.

16

TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier,
2012, p. 15.
17
RIBEIRO, Ricardo Lodi. Justiça, Interpretação e Elisão Tributária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 2190; GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2ª Edição. São Paulo: Dialética, 2008, p. 489.
18
TÔRRES, Heleno Taveira, Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão
tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 141.
19
Ibidem, p. 141.
20
FOSSATI, Gustavo. Planejamento Tributário e Interpretação Econômica. Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2006, p. 61.
21
PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o Direito Tributário. São Paulo: Dialética,
2000, p. 124.
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CONCLUSÃO

O objeto deste trabalho tem limites complexos. O ponto de partida ou o problema
de pesquisa que se buscou enfrentar corresponde à falta de sistematização dos critérios ou
conceitos utilizados pela Administração Tributária para tratar da questão da elusão fiscal.
Diante disso, buscou-se analisar os limites do planejamento tributário, a partir de
uma hipótese específica, qual seja, a combinação de atos e negócios jurídicos,
individualmente, lícitos e eficazes, porém cuja concatenação implica a construção de conceito
de desconformidade com o ordenamento jurídico.
A escolha dessa hipótese se justificou, pois, em comparação com os atos e
negócios jurídicos individualmente ilícitos ou ineficazes, (i) nela é mais facilmente perceptível
a importância da formulação de um conceito de fato, a partir da interpretação da norma
tributária e da qualificação da respectiva materialidade concreta, (ii) os seus limites são mais
complexos, exigindo com mais clareza o exame das figuras do Direito Privado do abuso do
direito, abuso de formas, fraude à lei etc., (iii) tratando-se com mais profundidade desses
limites, talvez, seria possível encontrar pontos em comum entre os conceitos e critérios
utilizados para lidar com a elusão fiscal, a fim de, assim, sugerir a respectiva sistematização.
Com esse escopo em mente, no capítulo 1, foram analisadas noções gerais e os
fundamentos do planejamento tributário, verificando a sua conceituação, em linhas gerais,
como plano com objetivo de reduzir ou postergar o pagamento de tributos que é, efetivamente,
colocado em prática pelos contribuintes ou submetido à avaliação do Fisco (consulta
tributária). Feito isso, foram cotejados os fundamentos constitucionais relativos à garantia do
direito à realização do planejamento tributário, que em giram em torno da tutela da livreiniciativa. Nesse momento, já se apontava que esse direito (ou poder normativo) não é
ilimitado, sendo, portanto, necessário estudar quais seriam os seus limites.
Antes disso, foram examinados os conceitos atribuídos às palavras elisão, evasão e
elusão. Notou-se a existência de um problema de sistematização desses conceitos, que decorre
(i) da falta de uniformização da ideia de contrariedade ao Direito e (ii) do reduzido rigor
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técnico em lidar com a semântica dessas palavras. Nesse sentido, verificou-se que a palavra
elisão, comumente utilizada pela doutrina nacional para fazer referência ao planejamento
tributário, é substantivo do verbo elidir, que significa esconder, o que, como se vê, não
representa o que ocorre quando da prática da conduta voltada ao desvio da ocorrência da fato
gerador. Esse desvio seria melhor representado pela palavra elusão, a qual, todavia, é
conceituada por parte da doutrina, como uma prática intermediária entre elisão (ação lícita) e
evasão (ação ilícita).
Acolheu-se a ideia, sedimentada na doutrina e jurisprudência, de que a elisão
representaria uma conduta em conformidade com o ordenamento jurídico.
Por outro lado, empregou-se, neste trabalho, uma concepção de elusão fiscal que
contempla tanto a conduta, individualmente, contraria às regras e aos princípios do Direito
Privado, como o conjunto de atos e negócios jurídicos, individualmente, válidos e eficazes, de
acordo com o Direito Privado, porém, quando estruturados conjuntamente passam a ser
contrários a alguma regra ou algum princípio do ordenamento jurídicos, em ambos os casos
com repercussão em matéria tributária. Nesse sentido, entende-se elusão fiscal como a
construção de um conceito de fato do qual se extrai a ideia de ocorrência de falseamento da
ocorrência do antecedente da norma tributária principal.

Para

resumir

essa

análise,

apresentou-se o seguinte quadro:
Elisão Fiscal

Elusão Fiscal

Evasão Fiscal

Economia de tributos por meio de

Economia de tributos por meio de atos e

Economia de tributos por meio

atos e negócios jurídicos, que, em

negócios jurídicos, que, aparentemente,

de atos e negócios jurídicos,

conjunto ou isoladamente, são

são lícitos, porém contrários, em alguma

que, em conjunto ou

lícitos.

medida, ao ordenamento jurídico.

isoladamente, são ilícitos

Há vícios nos atos e negócios jurídicos
passíveis de apuração por meio da
Não há violação ao ordenamento.

interpretação das normas aplicáveis e na
qualificação da materialidade concreta.
Ocorre o falseamento da ocorrência do
antecedente da norma tributária principal.

Há violação a uma norma de
natureza fiscal, em
contrariedade evidente ao
consequente da norma
tributária principal.
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Depois de enfrentar essa questão terminológica, passou-se a examinar os critérios
utilizados pela doutrina para identificar o planejamento tributário.
De início, verificou-se a superação do critério cronológico, defendido, dentre
outros, por Rubens Gomes de Sousa e Alfredo Augusto Becker, tendo em vista que ele se
mostrou insuficiente para lidar com os limites acima apontados. Ilustrativamente, notou-se
que, se seria lícito e eficaz o planejamento tributário implementado antes da ocorrência do fato
gerador, a simulação, contemplada pelo CTN e efetivada antes desse momento lógico, não
teria o condão de contaminar a conduta realizada com vistas à economia fiscal.
Superada essa questão, foram os estudos os demais critérios apontados pela
doutrina como pertinentes ao planejamento tributário, quais sejam:

(i) critério da ocorrência do fato gerador;
(ii) critério da finalidade dos atos praticados pelo contribuinte;
(iii) critério das imperfeições dos negócios e atos jurídicos; e
(iv) critérios do confronto com princípios constitucionais.

Verificou-se, ao longo do trabalho, que, dentre esses critérios, o exame das
imperfeições dos negócios e atos jurídicos, a partir de concepções não formalistas de
qualificação da materialidade tributável, seria suficiente para lidar com os limites pretendidos
no início do estudo.
Para finalizar o capítulo 1, foram estudados os princípios constitucionais
pertinentes à elusão fiscal no Brasil. A partir da composição entre liberdade e igualdade, é
possível extrair os princípios que têm aplicabilidade nessa matéria e a sua importância como
vetores de informação da interpretação e qualificação em matéria tributária.
Antes do estudo desses princípios, fez-se necessário apontar que a noção de
princípio deveria ser compreendida com cautela, tendo em vista a diferença entre regras,
princípios e postulados, a qual deve ser cotejada, caso-a-caso, quando do exame de cada
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"princípio". Isso porque a referência a "princípio" não necessariamente contempla a sua
acepção técnica, como, por exemplo, na alusão a princípio da legalidade, que pode assumir o
conteúdo de regra.
Feita essa ressalva, foram examinados os princípios da legalidade (no que se inclui
o exame da vedação à analogia), da autonomia privada, da solidariedade social, da isonomia,
da capacidade contributiva, da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses dois
últimos princípios, que, em sua acepção técnica, foram apreendidos como postulados, tiveram
uma importância significativa, ao longo do trabalho, no sentido de sinalizar um possível
caminho para sistematização dos critérios e conceitos correlatos à elusão fiscal.
No capítulo 2, cuidou-se da interpretação e da qualificação em matéria tributária.
Para tanto, adotou-se uma concepção de interpretação como construção de sentidos
possíveis, pelo intérprete, a partir do texto normativo, diante de um caso concreto. Foram
acolhidas, nesse sentido, (i) as ideias de Friedrich Müller sobre a importância do intérprete
para identificação do programa da norma, (ii) as concepções de Hans Gadamer e Martin
Heidegger acerca do procedimento intelectual interpretativo no qual seriam inafastáveis as
pré-compreensões e os pré-conceitos do intérprete na identificação dos valores passíveis de
extração da realidade concreta, e (iii) os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho sobre os
recortes metodológicos, feitos pelo intérprete, por meio da linguagem, para retratar a realidade
concreta na construção do conceito de fato jurídico.
A partir disso, percebeu-se que seria necessário relativizar o conceito de elusão
fiscal como tertium genus, pois, à luz dessas concepções de interpretação, não há diferenças
essenciais entre elusão e evasão fiscal, na medida em que, em ambos, ocorre a construção de
um conceito de contrariedade ao Direito.
Ainda no âmbito do estudo da interpretação, foram examinados os limites à
postura do contribuinte, com vistas à identificar, do ponto de vistas do Direito Constitucional e
do Direito Privado, os contornos do direito à busca pela economia fiscal, em face da função
social da propriedade. Inexistindo direito do Fisco, antes da ocorrência do fato gerador,
percebe-se, no âmbito da qualificação da conduta do contribuinte, que o respeito aos
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elementos essenciais e aos fins sociais e econômicos dos negócios jurídicos por ele praticados
poderia servir como um critério de avaliação não formalista das práticas inoponíveis ao Fisco.
Tratou-se também da ideia de que devem ser superadas as posições em defesa do
critério interpretativo apriorístico in dubio contra fiscum ou do seu contrário. Para tanto, faz-se
pertinente estudar quais fatores influenciaram essa superação, tais como (i) o legado da teoria
da consideração econômica para a compreensão da relação entre Direito Tributário e Direito
Privado; e (ii) a ideia de que a unidade do Direito, a interpretação sistemática e o “pluralismo
metodológico”.
Após o exame da origem histórica da consideração econômica, na Alemanha, do
seu desdobramento na Teoria do Julgamento, das críticas à sua utilização em matéria tributária
e da sua influência no Brasil e no mundo, notou-se que, afastado seu emprego com base em
analogia, resta um legado importante no sentido de fundamentar os critérios relativos à
interpretação teleológica da norma tributária e à qualificação da materialidade tributável.
Essa ressalva é pertinente, pois, admitindo-se que a consideração econômica seria
elemento integrante da interpretação da lei, resta evidenciada improcedência da argumentação
daqueles que defendem que o emprego em matéria tributária resultaria em prejuízo à
segurança jurídica. Entende-se que é cabível, na ordem tributária brasileira, uma “versão
equilibrada da interpretação econômica”, como defende Luciana Saliba em estudo específico
sobre o assunto.
Na segunda parte do capítulo 2, estudou-se a relação entre Direito Tributário e
Direito Privado. Nessa seara, ganhou destaque a evolução da conceituação dessa relação à luz
da Jurisprudência dos Conceitos, da Jurisprudência dos Interesses e da Jurisprudência dos
Valores.
Feito esse estudo, verificou-se que deve ser relativizada a ideia de que o Direito
Tributário seria um "Direito de Sobreposição", na medida em que as visões extremadas de (i)
primado do Direito Civil sobre o Direito Tributário e de (ii) autonomia plena do Direito
Tributário em relação ao Direito Privado são incompatíveis com a atual ordem tributária
brasileira.
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No âmbito da relação entre Direito Tributário e Direito Privado, fez-se
imprescindível o estudo aprofundado do art. 109 do CTN, no sentido de verificar quando e
como os conceitos de Direito Privado podem ser aplicados em matéria tributária. Nesse ponto,
constatou-se uma divergência doutrinária entre (i) aqueles (assim, como Humberto Ávila)
defendem que o silêncio do legislador tributário no estabelecimento de efeitos tributários
diversos dos que decorrem do conceito privado resultaria na aplicação, em matéria tributária,
dos efeitos advindos do regramento previsto na legislação não tributária, e (ii) aqueles (assim,
como Luís Eduardo Schoueri) que ensinam que não seria possível apontar uma resposta
apriorística para essa questão, cabendo ao intérprete, caso-a-caso, verificar qual conceito deve
ser empregado, mesmo na hipótese em que o legislador tributário é omissão na definição dos
referidos efeitos diferenciados.
Nesse particular, cabe acrescentar que se chegou à conclusão de que não seria
necessária uma lei tributária específica para realizar a "importação" do conceito de Direito
Privado, a fim de aplicá-lo em matéria tributária, desde que não se trata de matéria reservada à
lei complementar, conforme previsto no art. 146 da CF/88.
Além disso, para utilização de um conceito do Direito Privado no Direito
Tributário, devem ser respeitados os “limites imanentes” da ordem constitucional e do CTN,
tais como a legalidade tributária e a vedação à analogia. Consequentemente, alguns institutos,
conceitos e figuras do Direito Privado são impertinentes à interpretação da lei tributária e à
qualificação dos eventos concretos, por força da sua incompatibilidade jurídica com os seus
limites fixados pela CF/88 e pelo CTN.
O estudo da relação entre Direito Tributário e Direito Privado, para fins de
aplicação da lei tributária, encontra na combinação entre os artigos 109, 116, incisos I e II, e
118 do CTN, um importante subsídio. Depois cotejada divergência doutrinária sobre o
assunto, verificou-se a relevância dos vícios nos atos e negócios jurídicos praticados pelo
contribuinte para fins de ocorrência do fato gerador do tributo:

(i) tratando-se de fato gerador vinculado a “situação jurídica”, de acordo com o
inciso II do art. 116 do CTN, será necessário examinar se o vício na formação dos
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atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, à luz do Direito Privado,
teria o condão de obstar a caracterização dessa situação jurídica. Uma vez
verificada a ineficácia da forma jurídica – eleita pela lei tributária como fato
gerador de tributo – deve-se considerar que esse fato gerador não ocorreu; e
(ii) por outro lado, tratando-se de fato gerador vinculado a “situação de fato”, nos
termos do inciso I, do art. 116 do CTN, caberá analisar, de acordo com as regras e
princípios do Direito Privado, qual será a consequência da ineficácia dos atos e
negócios jurídicos práticos pelo contribuinte. Assim, caso se verifique a ineficácia
da forma jurídica – eleita pelo contribuinte para envolver a materialidade concreta
– nascerá o direito de o Fisco investigar essa “situação de fato”, buscando
qualificá-la com base em fatos comprovados, a fim de que seja exigido o tributo
correlato à manifestação de capacidade, fixada pela lei como fato gerador do
tributo, constante dessa “situação de fato”.

Para sintetizar as ponderações acima, apresentou-se o seguinte quadro-resumo:
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Essas considerações deve ser compreendidas em paralelo com o exame da relação
entre os artigos 116 e 118 do CTN, no sentido de que:

(i) o inciso I do art. 118 do CTN, que trata da abstração da validade jurídica dos
atos e da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, teria aplicabilidade tão
somente aos fatos geradores vinculados a “situações de fato”, conforme previsto
no inciso I do art. 116 do CTN. Esse entendimento tem base na ideia de que se os
atos ou negócios jurídicos fossem a própria hipótese de incidência tributária, a sua
ineficácia resultaria a inocorrência do fato gerador do tributo; e

(ii) o inciso II do art. 118 do CTN, que trata da abstração dos efeitos dos fatos
efetivamente ocorridos, seria aplicável aos fatos geradores vinculados a atos e
negócios jurídicos, em seu aspecto formal, conforme previsto no inciso II do art.
116 do CTN, na medida em que, nessas hipóteses, seria irrelevante examinar a
materialidade concreta subjacente à forma jurídica (“efeitos dos fatos efetivamente
ocorridos”), cabendo apreciar tão somente a constituição, ou não, da “situação
jurídica”, “nos termos de direito aplicável”.
Para aplicar esse entendimento, nota-se uma grande dificuldade no sentido de
saber, na prática, qual seria a materialidade (“situação de fato” ou “situação jurídica”)
contemplada pela lei tributária, porque o seu conteúdo pode ser formado por dois ou mais
fatos, jurídicos ou não jurídicos, reunidos uns aos outros e combinados com diversos
conceitos, jurídicos ou não jurídicos. Apesar disso, a discriminação acima se mostra bastante
útil à compreensão da relação entre Direito Privado e Direito Tributário.
Avançando no exame dessa relação, percebeu-se que, mesmo na hipótese de fatos
geradores atrelados a “situações de fato”, as formas jurídicas adotadas pelos contribuintes não
devem ser ignoradas pelo Fisco, pois:
(i) o inciso I do art. 118 do CTN não representa uma autorização à
desconsideração incondicional das formas adotadas pelo contribuinte, e sim apenas
a abstração da sua invalidade e ineficácia; e
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(ii) a investigação da capacidade contributiva não pode aniquilar, por completo, a
eficácia das formas jurídicas pelos contribuintes, quando essas formas não
estiverem viciadas.
Desse modo, conclui-se que o art. 118 do CTN tem extrema importância no âmbito
da qualificação dos fatos concretos passíveis de tributação, por se tratar de norma especial (em
relação à norma geral prevista no art. 168 do CC/02) que autoriza o Fisco a coletar efeitos
fiscais independentemente da decretação judicial da nulidade ou ineficácia, total ou
parcialmente, dos atos e negócios jurídicos irregulares praticados pelo contribuinte.
Ainda no capítulo 2, foi examinado o famigerado parágrafo único do art. 116 do
CTN, cotejando-se as diversas posições doutrinárias a respeito do que teria sido contemplado
por esse dispositivo legal, à luz do critério fixado no início deste trabalho para qualificar a
elisão, a elusão e a evasão fiscal. Nesse particular, notou-se que a maior parte da doutrina
entende que esse dispositivo teria tratado de condutas elusivas, em cujo grupo foram incluídas
a simulação e a dissimulação, a fim de manter coerência com a premissa adotada neste
trabalho.
Do exame dos diversos entendimentos doutrinários, concluiu-se que, com exceção
da exigência de "procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária" para caracterização da
dissimulação, o parágrafo único do art. 116 não apresentou qualquer novidade à ordem
tributária brasileira. Isso porque a interpretação conjunta do artigos 109, 116 (inciso I e II) e
118 do CTN já autoriza a Administração Tributária a investigação e a qualificação da
materialidade concreta subjacente aos atos e negócios jurídicos, realizados pelo contribuintes,
maculados por vícios que implicam a sua ineficácia.
Por outro lado, enquanto não instituídos esses procedimentos especiais, resta em
vigor os referidos fundamentos jurídicos constante do CTN e a legislação tributária de cada
ente tributante para afastar condutas elusivas, inclusive para o tratamento da dissimulação. Daí
o porquê de se afirmar que o parágrafo único do art. 116 do CTN é, atualmente, irrelevante
para fins do tratamento da elusão fiscal no Brasil.

21

Ao final do capítulo 2, cuidou-se da requalificação pela Administração Tributária
das condutas realizadas pelo contribuinte. Nessa seara, concluiu-se que o Fisco não está
vinculado à qualificação conferida pelo contribuinte às suas condutas, podendo, com base no
art. 145, §1º, da CF/88, e nos arts. 118, 142 e 147 do CTN, verificar se a regularidade do
procedimento, efetuado pelo contribuinte, de tradução de eventos em fatos jurídicos. Nesse
ponto, sobressai-se a relevância da observância, pelo Fisco, do seus dois deveres probatórios,
quais sejam, (i) o dever de provar a irregularidade na conduta do contribuinte, e (ii) o dever de
comprovar um nova qualificação jurídica da realidade concreta, diversa daquela indicada nas
formalidades registradas pelo contribuinte.
Um vez descumprido um desses deveres, deve prevalecer a qualificação atribuída
pelo contribuinte ao seu comportamento. Nesse sentido, destaca-se, mais um vez, a
importância do art. 118 do CTN para fins de qualificação da materialidade tributável pelo
Fisco, independentemente de decretação, pelo Poder Judiciário (art. 168 do CC/02), da
irregularidade na conduta do contribuinte.
Compreendidos os critérios para a análise da relação entre Direito Tributário e
Direito Privado, torna-se pertinente conhecer, à luz deste último, quais seriam os vícios e
defeitos no comportamento do contribuinte que autorizam a sua requalificação pelo Fisco.
Assim, no capítulo 3, foram estudos os vícios e defeitos na formação de atos e
negócios jurídicos principalmente com base nos artigos 166, 167, 171, 186 e 187 do CC/02.
Nesse exame,
Nesse exame, observou-se que seria pertinente ao presente trabalho a análise da
eficácia dos atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte de acordo com o Direito
Privado. À luz desse critério, concluiu-se que são ineficazes:
(i) os negócios jurídicos que contêm os vícios indicados no art. 166 do CC/02, na
medida em que caracterizam a sua nulidade;
(ii) os negócios jurídicos simulados, nos termos do art. 167 do CC/02,
remanescendo eficaz, porém, o negócio jurídico subjacente, “se válido for na
substância e na forma”, em caso de dissimulação;
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(iii) os negócios jurídicos ilícitos, realizados por “Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral” (art. 186 do CC/02) ou “titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187 do CC/02), por
se tratar de conduta contrária ao ordenamento jurídico desprovida de sanção,
conforme previsto no art. 166, inciso VII, do CC/02.
(iv) são anuláveis as condutas realizadas (a) por agente com incapacidade relativa
e (b) mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra
credores, de acordo com o art. 171 do CC/02.
Nessa seara, fez-se pertinente relativizar a noção de ilícito atípico, a partir da
concepção técnica de tipo e conceito, para se concluir que a tipicidade ou a atipicidade da
hipótese infracional referem-se, na verdade, a conceitos mais ou menos precisos e definidos.
Esse debate, todavia, mostra-se útil para aprofundar o estudo da natureza dos ilícitos de acordo
com a natureza da norma violada, admitindo a ilicitude da conduta que contraria normas não
previstas em lei, ou cuja previsão legal não estabelece um comando normativo dotado de
relações jurídicas modalizadas em obrigatórias ou proibidas.
O ponto central desse exame refere-se à caracterização da contrariedade a
princípios e as suas consequências jurídicas. Admitindo-se a superação do formalismo
jurídico, concluiu-se que existem condutas que, apesar de aparentemente válidas e eficazes (na
medida em que estão em conformidade com as regras de permissão aplicáveis, ou porque
foram praticadas no exercício aparentemente regular de uma faculdade), podem ser
consideradas, em conjunto, inválidas, pois a sua composição evidencia uma incompatibilidade
com as normas (regras e princípios) aplicáveis ao caso.
Essas considerações são importantes para se justificar a retirada da proteção
jurídica dada aos atos e negócios jurídicos praticados com vícios em sua essência (e não em
sua forma). A partir dessas ideias, é possível defender que, a regularidade formal das condutas
realizadas pelos contribuintes é insuficiente para garantir a impossibilidade de o Fisco
investigar, de maneira desvinculada das formas jurídicas empregadas, eventuais manifestações
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de capacidade contributiva em situações fáticas apreendidas pela lei tributária como fato
gerador de tributo.
Com base nessas concepções, foram examinadas as figuras pertinentes à elusão
tributária, com objetivo de se identificar critérios para delimitação da estruturação elusiva
tributária de atos e negócios jurídicos no Direito Tributário brasileiro. Ou seja, buscou-se
encontrar na simulação, dissimulação, abuso do direito, fraude à lei e abuso de formas pontos
comuns, compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, a partir dos quais seria possível
construir uma ferramenta voltada à qualificação da materialidade tributária.
No estudo da simulação e da dissimulação, notou-se a existência de duas espécies
de visão sobre essas figuras:
(i) uma visão restrita, segundo a qual a simulação e a dissimulação seriam
compreendidas com base em uma noção formalista de inverdade sobre o relato dos
fatos concretos. Ou seja, se partes de um negócio não declaram algo falso, não
haveria simulação;
(ii) uma visão ampla, a partir da qual seria examinado, além da declaração falsa
acima mencionada, um eventual descompasso entre o real fim prático pretendido
pelas partes e a causa do negócio jurídico empregado, inclusive, verificando-se o
respeito aos seus elementos essenciais.
Em ambos os casos, aplicam-se à qualificação da materialidade tributária (e não
propriamente à relação jurídica tributária) as normas do Direito Civil (sobretudo o art. 167 do
CC/02) correlatas às normatização da simulação, por força dos artigos 109, 116 e 118 do CTN,
conforme as considerações acima mencionadas.
Esse entendimento, todavia, não obsta incluir no exame da figura da simulação
(absoluta ou relativa) considerações sobre os vícios quanto à causa dos atos e negócios
jurídicos. A partir desse ponto de vista, é possível encontrar na simulação aspectos comuns às
demais figuras pertinentes à elusão fiscal estudadas neste trabalho.
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Esse aspecto é relevante, pois caso tivesse prevalecido, no Brasil, uma visão de
simulação (absoluta e relativa) – construída a partir de uma concepção não formalista do
Direito e desvinculada da noção de estrita legalidade –, segundo a qual fosse possível
contemplar os descompassos entre (i) o fim prático pretendido pelos contribuintes e (ii) a
causa e os elementos essenciais dos atos e negócios jurídicos por eles praticados, o art. 149,
inciso VII, do CTN, poderia ser considerada uma norma geral antielusiva. Nota-se, portanto,
que essas considerações evidenciam, ainda mais, a desnecessidade do parágrafo único do art.
116 do CTN ou de outra norma com vistas à normatização da elusão fiscal no Brasil.
No estudo do abuso do direito, foram cotejadas as diversas teorias correlatas à sua
conceituação. Percebeu-se que, por muito tempo, prevaleceu uma concepção de abuso do
direito que condicionada a caracterização dessa figura à ocorrência de dano. Nesse sentido, o
Código Civil de 1916, por influencia do Direito Alemão (BGB, §226 e §826), fixou um
conceito de abuso do direito dependente da ideia de intenção de causar dano. Já o CC/02 foi
inspirado no art. 334 do Código Civil português, que, por sua vez, não seguiu as noções
alemãs de abuso do direito, e sim a concepção francesa desse instituto, segundo a qual o abuso
do direito não dependente de dano a terceiros.
Uma vez examinada essa alteração conceitual do instituto de abuso do direito
aplicável no Brasil, passou-se a estudar a sua pertinência em matéria tributária. Notou-se que
há grande divergência doutrinária quanto à possibilidade de se aplicar, ou não, em matéria
tributária, a ideia de abuso do direito. Examinando os argumentos contrários a sua aplicação,
percebe-se que as suas respectivas premissas são incompatíveis, daí porque a diferença nas
suas conclusões.
O primeiro ponto a ser analisado refere-se ao objeto do abuso do direito. Nesse
particular, cabe destacar que, na relação jurídica tributária principal, há apenas um direito,
qual seja, o do Fisco receber o tributo. Em contrapartida, o contribuinte tem um dever, o de
pagar o tributo, associado a diversas garantias constitucionais. Portanto, o direito do Fisco não
pode ser objeto de abuso por parte do contribuinte, na medida em que não há possibilidade
lógica deste exercer aquele direito.
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Dessa forma, os direitos (ou poderes normativos, como aponta Heleno Tôrres) que
podem ser objeto de abuso são aqueles pertinentes à formação dos atos e negócios jurídicos.
Ou seja, o exercício do direito de contratar e de realizar atos jurídicos pode ser objeto de abuso
e essa caracterização é pertinente à qualificação da materialidade tributável.
Nesse sentido, concluiu-se que, se qualificação da materialidade tributável é
relevante para fins de definição da incidência tributária, o abuso do direito deve ser
considerado pelo intérprete da lei tributária, a fim de verificar a eficácia dos atos e negócios
jurídicos realizados pelo contribuinte.
Além disso, deve-se examinar qual concepção de abuso do direito é aplicável a
essa qualificação jurídica dada pelo intérprete. Assim, como visto acima, recorda-se que o
dano deixou de ser requisito para caracterização do abuso do direito, que, a partir do CC/02,
deve ser analisado à luz dos fins econômicos e sociais dos atos e negócios jurídicos realizados
(conforme o art. 187 do mesmo Código). Essas considerações também encontram suporte nos
artigos 421 e 1.228, parágrafo primeiro, do CC/02, que, em linhas gerais, estabelecem a
exigência de observância dos “limites da função social do contrato” e das “finalidades
econômicas e sociais” do direito de propriedade.
A partir disso, pode-se sustentar a existência de limites à postura do contribuinte
perante o Fisco, passíveis de construção à luz (i) da adequação entre meios e fins na conduta
do particular e (ii) dos elementos essenciais dos atos e negócios jurídicos por ele praticados.
No estudo da fraude à lei, verificou-se a existência de diversas conceituações
diferentes para essa figura de Direito Privado, as quais giram em torno da diferenciação entre
(i) violação de uma regra e (ii) a não violação dessa regra com base em uma "norma de
cobertura", ou seja, por meio da prática de uma conduta conforme uma regra permissiva,
porém cujo resultado é objeto da regra contornada.
Para muitos autores, o ponto central do exame da fraude à lei seria a existência de
uma norma imperativa, cuja aplicação seria contornada por meio da fraude à lei. Para
compreensão desse entendimento, admitiu-se a conceituação de "imperatividade" como sendo
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a intolerância a um comportamento não autorizado pela lei, ou seja, um comando imperativo
determinante de uma conduta obrigatória ou proibitória constante do antecedente da norma.
A partir disso, pode-se afirmar que a fraude à lei é impertinente à relação jurídica
tributária, pois o antecedente da norma tributária não é dotado de imperatividade. Na estrutura
da norma tributária, uma vez realizado o fato gerador (antecedente), surge a obrigação de
pagar o tributo (consequente). Como o contribuinte é livre para escolher se quer, ou não,
praticar o fato gerador, não há imperatividade na norma tributária.

Essa concepção, no entanto, deve ser relativizada. Isso porque, uma vez admitida
que a conceituação do escopo de análise pertinente à verificação da incidência tributária
contempla a qualificação da materialidade tributária, e, nessa seara, é relevante o exame da
eficácia da conduta do particular, de acordo com as regras e princípios do Direito Privado, será
necessário reconhecer que a fraude às normas de Direito Privado deve ser objeto de
preocupação pelo aplicador da lei tributária.
Assim, de fato, a fraude à lei não se aplica à lei tributária, porém essa figura é de
extrema importância para exame da oponibilidade perante o Fisco dos atos e negócios
jurídicos praticados pelos contribuintes.
Por fim, no estudo da figura do abuso de formas jurídicas, notou-se a prevalência
de noções fundadas na concepção de forma jurídica anormal, atípica e inadequada. No entanto,
as ideias de anormalidade e atipicidade da conduta do contribuinte não devem ser acolhidas no
Direito Tributário. Isso porque a inovação que enseja a prática de condutas anormais deve ser
protegida pelo ordenamento jurídico, como decorrência da liberdade negocial. Já a atipicidade
dos atos jurídicos é autorizada pelo art. 425 do CC/02. Por outro lado, a adequação da conduta
do contribuinte, no sentido da compatibilidade entre meios e fins, é critério útil para se
examinar a regularidade da conduta de contribuinte, todavia, sempre em observância da regra
de vedação à analogia, prevista no art. 108, §1º, do CTN.
Nesse estudo, também não poderia ficar de fora o estudo dos negócios jurídicos
indiretos, figura tradicionalmente analisada em se tratando de planejamento tributário. Ponto
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central dessa figura é a possibilidade de os particulares criarem, a partir de um negócio
jurídico típico, fins atípicos. Ou seja, atribuem-se funções novas para o negócio jurídico típico,
diversas das suas funções típicas. Pelo negócio jurídico indireto, não se institui uma categoria
formal especial de negócio jurídico, apenas se utiliza um negócio jurídico típico para alcançar
objetivos diversos daqueles que lhe são próprios.
Não se alteram os "elementos categoriais do tipo objetivo", conforme lição de
Antônio Junqueira de Azevedo, mas apenas são construídos, a partir deles, fins inovadores ou
atípicos.
Com base nessa concepção, é possível verificar um limite à elusão fiscal, no
sentido de que, se, por um lado, os fins dos atos e negócios jurídicos podem ser alterados,
devem ser mantidos intocáveis os seus elementos essenciais. Nesse sentido, por exemplo, não
podem ser afastados os elementos essenciais da estrutura de uma sociedade para realização de
uma compra e venda.
A partir disso, percebe-se a insuficiência do critério da "causa" dos atos e negócios
jurídicos - que foi estudado posteriormente - para o tratamento da elusão fiscal.
Ao se estudar esse critério da causa dos negócios jurídicos, verificou-se a
importância da razão econômico-jurídica ou fim que o negócio visa a efetivar. Trata-se fim
útil ou prático pretendido pelas partes em um negócio jurídico.
No âmbito da elusão fiscal, a causa teria bastante relevância como parâmetro de
avaliação do equilíbrio entre finalidade e funcionalidade e entre substância e forma negocial.
Nessa seara, devem ser examinadas (i) a presença da causa, ou seja, a existência de
um fim prático útil, vale dizer, a funcionalidade do resultado que o negócio jurídico
proporciona, e (ii) a compatibilidade entre o conteúdo da conduta e a causa dos atos e
negócios jurídicos efetivamente realizados.
A partir dessas noções, conclui-se que a ausência de causa dos negócios jurídicos –
tida como “substância econômico-social ou prático-social do ato ou negócio” – pode servir
como critério para configuração da elusão tributária. Além disso, também devem ser
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observados (i) o respeito aos elementos essenciais dos atos e negócios jurídicos realizados, e
(ii) a adequação entre o meio empregado e as causas pretendidas.
Feito esse estudo, percebeu-se a pertinência de se diferenciar causa, motivo e
propósito negocial. A causa, como visto acima, seria a função ou fim prático pretendido pelas
partes. O motivo seria a razão metajurídica que ensejou a construção do fim prático. Os
motivos, assim, poderiam também ser vistos como as razões psicológicas e as intenções
concretas que compõe o conjunto de justificativas no âmbito da qualificação jurídica do fato.
Portanto, isoladamente, os motivos da conduta não dizem nada sobre a regularidade dos atos e
negócios jurídicos praticados pelos contribuintes com vistas à economia fiscal.
Daí a impropriedade técnica de se dizer que seria pertinente ao exame do
planejamento tributário a existência de "motivos extrafiscais". Entendeu-se que a adequação
entre (i) a conduta efetivamente realizada e (ii) o fim prático dos atos e negócios jurídicos
celebrados seria um melhor critério – em comparação com o critério dos “motivos
extrafiscais” – para o exame da elusão fiscal. Essa é a razão para se admitir que o critério do
propósito negocial não significaria a intenção das partes quanto ao pagamento do tributo, e
sim à “conformidade entre a intenção das partes (motivo do ato) e a causa do negócio
jurídico”, como ensinado por Luís Eduardo Schoueri22.
Portanto, o motivo da estruturação de atos e negócios não é um critério suficiente
para caracterização da sua inadmissibilidade, devendo ser associado à contextualização fática
do caso concreto, a evolução histórica dos negócios jurídicos realizados ou afins (como
negócio tipo-parâmetro, em relação aos negócios jurídicos indiretos e aos negócios atípicos), a
utilidade e a funcionalidade prática do conjunto de atos e negócios praticados e a
compatibilidade destes com as formas utilizadas.
Por força do princípio da livre-iniciativa, os particulares podem organizar-se da
maneira como melhor lhes convier, sendo autorizada a auto-organização voltada à busca da
menor carga tributária. No entanto, esse direito não é absoluto, de modo que, aparentemente,
ele seria limitado pela exigência de observância, dentre outros aspectos, dos fins sociais e
econômicos dos atos e negócios jurídicos praticados.
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Tais considerações são importantes, pois estão inseridas no plano da interpretação
dos negócios jurídicos, a partir do qual se torna viável construir a ideia de que pode haver o
abuso por parte do contribuinte, independentemente da existência de um direito do Fisco ao
tributo, na medida em que não se insere na relação jurídico-tributária, e sim na justificação dos
atos e negócios jurídicos realizados e, assim, na qualificação dos fatos jurídicos a ela
subjacentes.
Os limites em questão seriam informados pela exigência de observância da função
social da propriedade e pelo conteúdo do direito de liberdade de contratar. Desse modo, seria
plausível considerar irregular ou ineficaz a estruturação de atos e negócios jurídicos elusivos
que desrespeita os limites do direito de contratar, na medida em que a sua realização é
desprovida de “causa”. É evidente que essa questão não tem uma solução tão simplória assim,
demandando-se um aprofundamento teórico significativo diante de um caso concreto.
A intenção do contribuinte na prática de condutas com vistas à menor carga
tributária (motivo legítimo) nada dirá sobre a sua regularidade. Entretanto, se esta for a única
motivação dos seus atos, então, a irregularidade não decorrerá da natureza do motivo
pretendido, e sim da utilização de atos e negócios jurídicos ineficazes, na medida em que em
desconformidade com os critérios de necessidade e adequação pertinentes ao exame das
normas de Direito Privado. Ressalta-se que que o ponto central dessa análise não está no
motivo ou no propósito da conduta, e sim no desrespeito à causa e aos elementos estruturais
dos atos e negócios jurídicos empregados para se atingir a pretensão voltada exclusivamente à
economia fiscal.
Ao final do capítulo 3, buscou-se sistematizar os critérios selecionados para o
exame da elusão fiscal, à luz do postulado da proporcionalidade. Para tanto, fez-se necessário
tomar uma posição quanto à divergência doutrinária acerca da possibilidade de o postulado da
proporcionalidade servir como instrumento de limitação do comportamento dos particulares.
Nesse sentido particular, considera-se que a proporcionalidade deve ser utilizada para a
avaliação das regras e dos princípios do Direito Privado aplicáveis na qualificação da conduta
do contribuinte.
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SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 438.
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Assim, para o emprego da proporcionalidade como critério de exame da elusão
fiscal, adota-se a concepção de que esse postulado deve ser aplicado para análise tanto das
normas aplicáveis ao Estado, como das normas delimitadoras do comportamento dos
particulares, em conformidade com as lições de Robert Alexy.
Assim, a regularidade da conduta do contribuinte realizada com vistas à economia
fiscal deve ser examinada à luz da:
(i) sua necessidade, ou seja, busca-se verificar a efetiva existência do ato ou
negócio jurídico do ponto de vista da sua composição entre forma e conteúdo. Será
necessária a conduta, formal e materialmente, efetivamente concretizada com o
objetivo de se alcançar um fim econômico ou social, cuja persecução deve ser
comprovada pelos particulares. Para tanto, faz-se necessário considerar que os atos
e negócios jurídicos inexistentes, em sua essência, tendem a ser desnecessários
para as partes envolvidas. Admite-se que essa construção pode ser relativizada e
excepcionada, mas ela é pertinente para se examinar atos e negócios jurídicos
intermediários em uma estruturação que, essencialmente, são desprovidos de fins
práticos úteis e desrespeitam algum elemento estrutural de um conceito ou figura
de Direito Privado;
(ii) sua adequação, isto é, a compatibilidade entre essência e forma, do ponto de
vista da relação entre (ii.a) o efetivo fim, que se depreende da construção de um
conceito de fato, em meio à qualificação da materialidade tributária, e (ii.b) o meio
empregado para alcançar esse fim, que pode ser extraído a partir do exame dos
instrumentos formalizados. Trata-se da aptidão dos atos e negócios jurídicos
concretizados para alcançar os fins pretendidos pelas partes, observando-se (ii.a)
os fins típicos dos atos e negócios jurídicos contemplados, (ii.b) a possibilidade de
as partes construírem fins atípicos a esses atos e negócios jurídicos, formando-se
negócios jurídicos indiretos, (ii.c) a impossibilidade de as partes desrespeitarem os
elementos estruturais atos e negócios jurídicos típicos. Note-se que essa análise em
nada se confunde com o emprego da analogia;
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(iii) proporcionalidade em sentido estrito, a partir da qual se verificam as
circunstâncias pertinentes à avaliação de todas as peculiaridades de um caso
concreto, os interesses das partes em cada um dos atos e no conjunto de atos, o
histórico das suas atividades, as vantagens e desvantagens da operação
implementada, buscando sopesar todos os interesses da empresa e o fim prático
dos atos e negócios jurídicos realizados. Esse exame, todavia, não deve levar em
consideração a comparação entre contribuintes diferentes, sob pena do emprego da
analogia para fins de cobrança de tributo (vedada pelo art. 108, §1º, do CTN).
Buscou-se, assim, extrair das figuras da simulação, dissimulação, abuso do direito,
fraude à lei e abuso de formas, examinadas à luz do Direito Privado, conceitos comuns, a fim
de sistematizá-los. Feito isso, concluiu-se que a proporcionalidade é um postulado útil ao
exame das normas de Direito Privado pertinentes à qualificação da materialidade tributável,
que, consequentemente, serve de ferramenta para o intérprete ou aplicador da lei tributária.
No capítulo 4, foram estudos os conceitos empregados nos Estados Unidos,
Alemanha, Espanha e França para o tratamento da elusão fiscal, com o objetivo de examinar
as suas particularidades, com vistas à (i) identificação dos pontos em comum entre esses
conceitos e (ii) análise da eventual possibilidade de importação desses conceitos para o Brasil.
Com um grande esforço sistematizador e respeitadas as peculiaridades dos
critérios adotados nesses países, observou-se a possibilidade de examinar os conceitos
utilizados nesses países à luz do postulado da proporcionalidade, da seguinte maneira:
a) subpostulado da necessidade: a partir do critério da ausência de substância da
estruturação negocial efetivada pelo contribuinte, analisa-se a efetiva concretude
material da sua conduta, o que encontra subsídios no conceito estadunidense de
“substance over form” e no conceito espanhol de “atos artificiosos” para
consecução do resultado obtido, admitindo-se como válida a premissa de que a
conduta inexistente tende a ser desnecessária para os seus agentes, do ponto de
vista dos fins práticos;
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b) subpostulado da adequação: examinando-se o descompasso entre o fim
efetivamente perquirido e a “causa” negócio jurídico formalizado, o que apresenta
proximidade com os conceitos de:
(i) business purpose test, nos moldes estadunidenses;
(ii) estruturação jurídica inadequada, presente no §42 do Código
Tributário Alemão;
(iii) “normalidade” ou “excessividade” no exercício de direitos pelo
contribuinte e de “atos anormais de gestão”, em desrespeito aos
interesses próprios de uma empresa (França).
c) subpostulado da proporcionalidade em sentido estrito: trata-se dos pontos em
comum nos métodos de avaliação dos atos elusivos, assim como:
(i) o ”step transaction doctrine”, nos Estados Unidos;
(ii) o "quadro geral das circunstâncias", na Alemanha;
(iii) a “consideração dos atos em conjunto”, na Espanha.
Por outro lado, seja em razão das referidas peculiaridades dos ordenamentos
jurídicos dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha e da França, seja porque a ordem
jurídica brasileira apresenta critérios suficientes para o tratamento da elusão fiscal, deve ser
rejeitada a importação acrítica dos conceitos estrangeiros ora estudos.
Afastada essa importação acrítica, caberá à doutrina brasileira do Direito
Tributário tratar da importação crítica, vale dizer, da verificação dos dados estrangeiros que
podem colaborar para o estudo dos limites ao planejamento tributário no Brasil, seja para
acolhê-los, seja para refutá-los. Com essa premissa em mente e com espírito científico
sistematizador,

propõe-se

neste

trabalho

uma

reflexão

acerca

da

utilidade

da

proporcionalidade como postulado pertinente ao exame das regras e princípios de Direito
Privado que delimitam a regularidade da conduta dos particulares que resultam em economia
fiscal.
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Considerando que (i) o emprego da proporcionalidade não demanda a sua
positivação em lei como critério para tratamento da elusão fiscal, e (ii) o Direito Tributário
brasileiro, principalmente nos artigos 109, 116, incisos I e II, 118, e 149, inciso VI, do CTN, já
disponibiliza ao intérprete da lei tributária ferramentas suficiente para tratar da matéria, devem
ser rejeitadas as iniciativas no sentido da edição de uma norma geral antielusiva no Brasil.
Nesse sentido, deve ser superada a ideia de que o fechamento conceitual em
matéria tributária aumentará a segurança jurídica dos contribuintes e do Fisco. Isso porque
qualquer que seja a norma geral antielusiva que venha a ser editada, ela apresentará ao
intérprete da lei tributária uma dificuldade que decorre da sua essência, qual seja, trata-se de
norma geral.
Desse modo, uma vez afastadas as ideias de (i) estrita legalidade, (ii) formalismo
jurídico, (iii) segurança jurídica como decorrência do fechamento conceitual, (iv) isolamento
conceitual do Direito Tributário em relação às patologias do Direito Privado no âmbito da
qualificação da materialidade tributária, torna-se possível perceber que, atualmente, o
tratamento da elusão fiscal no Brasil encontra dois caminhos lógicos possíveis, quais sejam:
(i) a composição entre artigos 109 e 118 do CTN, a partir dos quais é possível
admitir que os vícios nos atos e negócios jurídicos realizados pelos contribuintes
são determinantes para qualificação da materialidade tributária, sendo possível ao
Fisco desconsiderar a eficácia das formas jurídicas irregulares, com base no art.
145, §1º, da CF/88, e nos arts. 118, 142 e 147 do CTN;
(ii) o artigo 149, inciso VI, do CTN, considerando que a acepção de simulação
abrange não apenas o falseamento da verdade, mas também o descompasso entre
aquilo foi realizado efetivamente pelos contribuintes e a “causa” dos atos e
negócios jurídicos empregados para atingir o objetivo concreto.
Portanto, se as figuras do business purpose test, fraude à lei, do abuso do direito, e
abuso de formas têm, como ponto comum, vícios relativos à “causa” do negócio jurídico e à
observância dos seus elementos estruturais e essa problemática pode ser inserida no âmbito da
simulação (em sua acepção ampla), seria possível tratar da elusão fiscal, no Brasil, inclusive
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com base no art. 149, inciso VI, do CTN, sem a necessidade de uma norma geral sobre o
assunto.
Por fim, ao final do capítulo 4, foram examinados os critérios adotados pelo CARF
para o tratamento da elusão fiscal, que, como apontado no início do trabalho, serviram de
ponto de partida e problema de pesquisa, enfrentados neste trabalho.
Nessa seara, verificam-se duas fases na jurisprudência do CARF: (i) uma primeira
fase, na qual a conduta do contribuinte realizada com vistas à economia fiscal era analisada à
luz de critérios formalistas e a partir da ideia de que deveriam se rejeitados os atos viciados
por informações falsas; e (ii) uma segunda fase, em que o CARF apresenta um tendência de
considerar, em matéria de planejamento tributário, as figuras de fraude à lei, abuso do direito,
abuso de formas e dissimulação.
Nessa segunda fase, percebe-se a utilização desses conceitos de maneira
desuniforme, o que deu ensejo ao desenvolvimento de um cenário jurisprudencial no qual
operações com características semelhantes têm tratamento diverso nesse tribunal
administrativo.
Cogita-se que a dificuldade da Administração Tributária na identificação de
fundamentos teóricos nacionais para o tratamento da elusão fiscal está relacionada, dentre
outros fatores, com o fato de que, por muito tempo, a doutrina brasileira do Direito Tributário
rejeitou, com base em uma visão extremamente formalista e liberal, a admissão, em matéria
tributária, de quaisquer vícios ou defeitos nos atos e negócios jurídicos que não tivessem
natureza de simulação (em sua acepção mais estrita). A reação a essa corrente doutrinária mais
simpática à defesa dos contribuintes, na prática, também foi extremista, todavia, com objetivos
arrecadatórios. Nesse cenário, verificaram-se diversas desqualificações de atos e negócios
jurídicos com fundamentos, muitas vezes, importados, pouco criteriosos e cientificamente
desordenados.
Acredita-se que essa problemática no tratamento da elusão fiscal esteja relacionada
com (i) a importação acrítica de conceitos estrangeiros, (ii) a rejeição de grande parte da
doutrina brasileira à ideia de que a oponibilidade da conduta do contribuinte que busca
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economia fiscal depende da qualificação da respectiva materialidade de acordo com as regras
e princípios do Direito Privado e (iii) a consequente falta de sistematização dos critérios,
compatíveis com o Direito Tributário e com o Direito Privado brasileiro, pertinentes aos
limites do planejamento tributário.
Com base nessa premissa, buscou-se examinar os critérios coletados dos estudos
específicos sobre a jurisprudência do CARF, a fim de testar o postulado da proporcionalidade
como parâmetro de exame dos limites ao planejamento tributário. Feito isso, concluiu-se que
os seus subpostulados de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito são
pertinentes à sistematização dos conceitos empregados no exame da elusão fiscal.
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