
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS GERAIS ANTIELISÃO: A 

INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO ABUSO DE DIREITO FRENTE AO FISCO NO 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

 

JEFFERSON SERQUEIRA MACIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017



JEFFERSON SERQUEIRA MACIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS GERAIS ANTIELISÃO: A 

INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO ABUSO DE DIREITO FRENTE AO FISCO NO 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel(a) em Direito, 

sob a orientação do Prof. Me. Mauro Luis 

Siqueira da Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2017 



JEFFERSON SERQUEIRA MACIEL 

 

 

 

 

A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS GERAIS ANTIELISÃO: A 

INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO ABUSO DE DIREITO FRENTE AO FISCO NO 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel (a) em Direito, sob a 

orientação do Prof. Me. Mauro Luis Siqueira da Silva. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS GERAIS ANTIELISÃO: A 

INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO ABUSO DE DIREITO FRENTE AO FISCO NO 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

Jefferson Serqueira Maciel 

 

 

RESUMO 

 

O planejamento tributário lícito, denominado de elisão fiscal, importa em ações ou omissões 

anteriores ao fato gerador e que observam as prescrições ou as vedações em leis aplicáveis ao 

ato ou negócio jurídico celebrado. As práticas ilícitas, por sua vez, tais como as fraudes à lei, 

a simulação ou o conluio são sancionadas com penas restritivas de direitos ou de privações de 

liberdade. Dentre as ilícitas, o Fisco tenta aplicar o instituto do abuso de direito, oriundo do 

direito privado, na sua relação com o contribuinte. A criação do parágrafo único do art. 116 

do CTN se mostrou uma verdadeira manobra para inserir no direito brasileiro a interpretação 

econômica, do direto tributário, e utiliza-se, como um dos argumentos, da aplicação do abuso 

de direito. Afasta-se, assim, os princípios tão caros à ordem jurídica e ao Estado Democrático 

de direito, que são o princípio da legalidade e o da segurança jurídica. Adota-se neste trabalho 

o método bibliográfico (doutrinário) e jurisprudencial, com o objetivo de demonstrar a 

impossibilidade da aplicação do abuso de direito no âmbito tributário. 

 

 

Palavras-chave: Elisão Fiscal. Legalidade. Segurança jurídica.  

 

 

 

THE UNCONSTITUTIONALITY OF THE GENERAL ANTIELISON STANDARDS: 

THE ABSENCE OF THE FIGURE OF THE RIGHT TO THE FISCAL ABUSE IN 

TAX PLANNING 

 

ABSTRACT 

 

Legal tax planning, so-called tax avoidance, means actions or omissions prior to the taxable 

event and that observe the prescriptions and prohibitions in law applicable to the legal act or 

business entered into. Illicit practices in turn, such as fraudulent law, simulation or collusion, are 

punishable by penalties that are restrictive of law or deprivation of liberty. Among the illicit 

ones, the Treasury tries to apply the institute of the abuse of right, derived from the private law, 

in its relation with the taxpayer. The creation of the sole § of art. 116 of the CTN was a real 

maneuver to insert in Brazilian law the economic interpretation of the direct tax and, as an 

argument, the application of abuse of law. This leaves principles that are so expensive to the 

legal system and to the democratic state of law, which are the principle of legality and legal 

certainty. The bibliographic method (doctrine) and case law are adopted in this work, aiming to 

demonstrate the impossibility of applying the abuse of law in the tax area. 

 

Keywords: Legality. Legal certainty. Tax Elision. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O contribuinte tem certa margem de escolha, nas decisões a serem tomadas, que 

implicam na redução ou não incidência de um determinado tributo? A pergunta, embora 

singela e aparentemente com uma óbvia resposta, foi colocada em dúvida com o advento do 

parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, segundo esse dispositivo, as 

autoridades do administrativo não considerará “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 ordinária1”. 

A doutrina logo tratou de classificar o referido dispositivo como uma norma 

antielisão, com evidente intuito arrecadatório, para além do combate à fraude à lei, simulação, 

conluio, dentre outros artifícios ilegais que o contribuinte possa adotar. Pareceu à doutrina a 

tentativa de inserir no direito brasileiro aquilo que se denominou interpretação econômica do 

direito tributário, tendo como precursores os alemães, após a Primeira Guerra Mundial. 

De outro lado, despontou a discussão mais aprofundada acerca dos limites ao 

planejamento tributário, que pode tomar uma feição lícita, assim denominada como elisão 

fiscal, ou ser tachado como ilícito, este último sob pena de restrição de direitos ou privação da 

liberdade.  

O divisor de águas, a princípio, seria o momento da ação ou da omissão. Se a ação ou 

a omissão se desse anteriormente ao fato gerador seria considerada um legítimo planejamento 

tributário, não podendo ser censurada. Lado outro, se a ação ou a omissão se desse 

posteriormente à ocorrência do fato gerador, estaria caracterizada a sonegação fiscal. Ocorre 

que o critério temporal é insuficiente para a análise da legalidade do planejamento tributário, 

sendo necessária a análise da validade do ato ou do negócio jurídico celebrado isoladamente.  

Mas se é verdade, também, que a análise da validade do ato ou do negócio jurídico 

celebrado antes da ocorrência do fato gerador se mostra necessária, uma vez superada esta 

fase, quaisquer tentativas de dar uma interpretação à norma, de modo que se estenda ao fato 

algo não abarcado pela hipótese de incidência tributária, se mostrará inconstitucional. Por fim, 

na análise da validade do negócio jurídico, demonstrar-se-á a impossibilidade da 

caracterização do abuso de direito frente ao Fisco, que tem, na legalidade e na tipicidade 

cerrada, a lógica que rege a relação com o contribuinte.  

                                                           
1 BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 1966. 
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2 O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

2.1 Um direito e um dever 

 

A bíblica e célebre frase “dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus2”, no Estado Democrático de Direito, transmudar-se-ia para “dai, pois, ao Estado o que 

é do Estado desde que normativamente previsto, e a Deus o que é de Deus”. 

Dois milênios depois, tais palavras expressam o Princípio da Legalidade e, em matéria 

tributária, o princípio da legalidade estrita. A ideia de que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei3”, presente no Art. 5º, inciso III, e a 

vedação de se “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça4”, no Art. 150º, inciso I, 

insculpidas na Carta Maior, ressoa no Código Tributário Nacional, em seu Art. 3º, quando 

esse define o tributo como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

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

mediante atividade administrativa plenamente vinculada5”. 

 A contrário sensu, interpretando referidas normas, o exegeta logo chegaria à conclusão 

de que aquilo que não estiver vedado pela lei é permitido. Diferentemente do gestor público, 

ao qual a lógica interpretativa é diversa (fazer o que a lei determina ou o que ela permite), o 

particular pode adotar tal hermenêutica.  

 Partindo dessa premissa, e confiante na norma, o contribuinte adota uma postura de 

planejamento para recolhimento aos cofres públicos apenas e tão somente do que a lei lhe 

impõe, dentro de certa margem de escolha. Em verdade, esse direito se mostra um dever para 

os administradores de empresas, aos quais se exige eficiência máxima por força do estatuto ou 

do contrato social. 

 O código Civil, no seu artigo 1.011, dispõe que “o administrador da sociedade deverá 

ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo 

costuma empregar na administração de seus próprios negócios6”. Igual preceito é previsto no 

                                                           
2 Passagem bíblica do livro de Mateus, Capítulo 22, Versículo 21. 
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. 
4 BRASIL. 1988.  
5 BRASIL. 1966, grifo nosso.  
6 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 2002a. 
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art. 153 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Mais do que um direito, é um dever 

do gestor zelar pelo negócio e fazer as melhores escolhas, inclusive em matéria tributária. 

 Discorre o professor Edmar Oliveira de Andrade, 

 

O dever de diligência que é cometido a todo administrador de uma sociedade 

empresária tem uma finalidade: ser eficiente sem ofender a ordem jurídica. Este 

dever impõe a adoção de medidas de planejamento tributário, afinal, se este 

pressupõe – sempre – ações ou omissões lícitas que sejam adotadas antes da 

ocorrência do fato gerador e que observa as formas e as condições exigidas em lei e 

não causa prejuízo ao Estado arrecadador, ele está inserido no âmbito do “dever de 

diligência” e lealdade que é inerente à condição de administrador7. 

 

 Nessa linha de ideias desponta a elisão fiscal como um meio lícito de redução da carga 

tributária, dentro de certa margem de escolha que a própria legislação fornece. Da própria 

citação retro se extrai aquilo que se entende por planejamento tributário lícito: 

a) Ações ou omissões adotadas anteriormente à ocorrência do fato gerador. 

b) A observância das formas e condições exigidas em Lei. 

 Denota-se, portanto, que o próprio conceito de planejamento tributário passa pela 

análise da legalidade das escolhas tomadas, sob pena de receber a pecha de sonegação fiscal. 

Diante de uma grave crise econômica que assola o país, somado à sede arrecadatória do 

Estado8, o planejamento tributário desponta como um verdadeiro meio de sobrevivência às 

empresas.  

 

2.2 Elisão e evasão fiscal: o momento da ocorrência do fato gerador como um critério 

temporal 

 

 Apesar do abismo que separa os conceitos de elisão e da evasão fiscal, se mostra 

necessário breves comentários acerca do tema, pois para a sua correta definição perpassa-se 

pela doutrina que discute o planejamento tributário e que ora o classifica como elisão, ora 

como evasão, a depender das escolhas feitas pelo contribuinte. 

 O termo elisão fiscal significa “a atividade lícita de busca e identificação de 

alternativas que, observados os marcos da ordem jurídica, levem a uma menor carga 

tributária9”. Evasão ou sonegação fiscal, por sua vez, é o resultado de ação ilícita punível com 

pena restritiva de liberdade e de multa pecuniária. 

                                                           
7 ANDRADE, Edmar Oliveira de. Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p.81. 
8 PRADO, Maeli. Receita pretende dobrar autuações de pequenas e médias empresas em 2017. 2017. On-

line. 
9 ANDRADE, 2009, p. 9. 
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 A doutrina adota critérios temporais e de validade do negócio jurídico, para diferenciar 

elisão de evasão. Toma-se o fator gerador como um marco temporal, pregando que a ação ou 

a omissão deva ocorrer anteriormente a este. Quanto ao critério de validade formal, deveria o 

ato ou negócio jurídico ser revestido das formalidades e resultados próprios.  

 A maior divergência reside, por óbvio, na análise do critério de validade do ato ou do 

negócio jurídico. Dentro dessa linha de ideias, a fraude à lei, a simulação, o conluio, o abuso 

do direito e a teoria do propósito negocial são questões perenes e que serão analisadas a 

seguir. Inevitavelmente a questão tributária da elisão fiscal deságua, portanto, no direito 

privado. 

 

 

3 FIGURAS ILÍCITAS: A FRAUDE À LEI, SIMULAÇÃO E O CONLUIO  

 

 Antes de iniciar o estudo do abuso de direito e a sua possível aplicação no direito 

tributário, convém tecer alguns comentários acerca das figuras, legitimamente, ilícitas 

conhecidas, a fim de diferenciá-las do objeto de estudo. 

 A par dos vícios que maculam o negócio jurídico em geral estão aqueles tipificados 

pela legislação tributária e identificados pela doutrina. Dentre eles estão a fraude à lei, a 

simulação e o conluio. No direito tributário, a fraude à lei tem regramento específico e vem 

definida no Art. 72º da Lei 4.502/64:  

 

[...] toda a 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 suas características essenciais, de modo a reduzir o montante 

do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento10. 

 

 Logo, a caracterização de um ato em fraude à lei depende da preexistência de uma lei 

que contenha algum mandamento (obrigação, proibição ou condição), que torne inválida uma 

escolha de um ato ou de um negócio jurídico, que tenha a finalidade de contornar ou evadir-se 

da anterior obrigação ou proibição.  

 Em síntese, no ato de fraude à lei há sempre o propósito deliberado de eludir a 

aplicação da norma cogente, de modo que o fato é ilícito. Não há fraude nos casos em que há 

uma escolha entre figuras ou regimes jurídicos postos à disposição do sujeito passivo, ainda 

que possa haver erro. A fraude requer a consciência da ilicitude, de um desígnio deliberado. 

 Pontes de Miranda conceituava a fraude a lei como, 

                                                           
10 BRASIL. Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964. 1964.  
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A fraude à lei consiste, portanto, em se praticar o ato de tal maneira que 

eventualmente possa ser aplicada outra regra jurídica e deixar de ser aplicada a regra 

jurídica fraudada. Aquela não incidiu, porque incidiu essa; a fraude à lei põe diante 

do juiz o suporte fático, de modo tal que pode o juiz errar. A fraude a lei é infração 

da lei confiando o infrator que o juiz erre. O Juiz aplica a sanção, por seu dever de 

respeitar a incidência da lei11. 

 

 Assim como os tipos penais, a figura da fraude à lei tributária depende de dolo, com 

claro intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador. A intenção do agente, neste 

caso, é enganar a administração pública. O contribuinte tem ciência do ilícito e o pratica 

visando a supressão ou a redução de tributo. 

 A par da figura da fraude à lei, despontam outras advindas do direito privado, tais 

como a simulação12 e o erro, este último um irrelevante tributário. A simulação “distingue-se 

do erro, pois, enquanto naquela a contradição entre a declaração e intenção é fruto da vontade 

das partes, no erro a contradição entre declaração e intenção é involuntária, casual13”. 

 O conluio, outra forma prevista no art. 73 da Lei 4.502/64, “é o ajuste doloso entre 

duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos arts. 

71 (sonegação) e 72 (fraude)14 ”. Em todas as figuras mencionadas, o intuito fraudulento é 

evidente, razão pela qual o presente trabalho não se debruçará com profundidade no assunto. 

A dificuldade é encontrada frente a análise da possível caracterização do abuso de direito 

frente ao Fisco. 

 

 

4 O CONCEITO CIVILISTA DE ABUSO DE DIREITO E A TEORIA DO 

PROPÓSITO NEGOCIAL ADOTADA PELO CARF 

 

 O artigo 187º, do Código Civil Brasileiro Preceitua que “comete ato ilícito o titular de 

um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes15”. 

                                                           
11 MIRANDA, Francisco Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 1999, p. 98. 
12 O Art. 167º do Código Civil dispõe: “Art.167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 

dissimulou, se válido for na substância e na forma. §1° Haverá simulação nos negócios jurídicos 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. §2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos 

contraentes do negócio jurídico simulado” (BRASIL, 2002). 
13 YAMASHITA, Douglas. Elisão e evasão de tributos: limites à luz do abuso do direito e da fraude à lei. 

São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 298. 
14 BRASIL, 1964. 
15 BRASIL, 2002a. 



9 

 

 A dificuldade de se pontuar o que venha a ser um abuso de direito, ao menos no 

âmbito privado, foi superada pela doutrina. Afirma Yamashita, 

 

Hoje, a concepção mais moderna do abuso de direito baseia-se, sim, em critérios 

estritamente jurídicos: os princípios positivados. Os princípios servem, de um lado, 

como fundamentos de justificação das regras e, de outro, como normas de regulação 

de aplicação das regras existentes no caso concreto. Daí a importância da distinção 

entre princípios e regras para uma concepção positiva do abuso de direito. Nesse 

sentido, o abuso do direito consiste em uma conduta ilícita atípica, pois esta perde 

sua permissão normativa prima facie, em virtude de sua contrariedade a princípios 

jurídicos, especialmente aqueles de nível constitucional16. 

 

 Maria Helena Diniz, por sua vez, discorre acerca do abuso no exercício regular de um 

direito, 

Realmente, sob a aparência de um ato legal, lícito, esconde-se a ilicitude (ou melhor, 

a antijuridicidade sui generis) no resultado, por atentado ao princípio da boa-fé e aos 

bons costumes e por desvio de finalidade socioeconômica para qual o direito foi 

estabelecido. No ato abusivo há violação da finalidade econômica ou social. O abuso 

é excesso manifesto, ou seja, o direito é exercido de forma ostensivamente ofensiva 

à justiça. Para R. Lomongi frança, “o abuso de direito consiste em um ato jurídico de 

objeto licito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta 

em resultado que se considera ilícito”17. 

 

 O abuso se mostra, portanto, como um excesso no exercício regular de um direito, 

frente aos princípios positivados e, em especial, frente aos princípios constitucionais. No 

tópico seguinte, se analisará a possibilidade da aplicação do abuso de direito na relação Fisco-

contribuinte e, em especial, no planejamento tributário. 

 Além do abuso de direito como uma questão a ser analisada no planejamento 

tributário, surge a teoria do propósito negocial como uma barreira às atitudes deliberadas do 

contribuinte. Prega essa teoria, como o próprio nome sugere, que haja um objetivo específico 

na celebração de um determinado negócio jurídico, não sendo lícito se realizado apenas para a 

redução ou a supressão de tributo. 

 

A rigor, essa ideia corresponde, em essência, à exigibilidade de um motivo “extra-

tributário” para justificar certas práticas elisivas; e, de acordo com este ponto de 

vista, sem a existência desse motivo o sujeito passivo não poderia justificar práticas 

apenas a partir de considerações sobre a licitude dos meios e das formas. De outra 

parte, ainda segundo esta mesma ótica, o simples propósito de obter uma otimização 

da carga tributária não seria catalogado como business purpose válido18. 

 

 Em suma, o ato ou o negócio jurídico realizado antes do fato gerador deveria ter uma 

substância própria, uma razão de ser própria, não sendo lícito, em tese, o ato realizado com o 

único fim de economia tributária e sem que surta os efeitos próprios. 

                                                           
16 YAMASHITA, Douglas. Elisão e evasão de tributos: limites à luz do abuso do direito e da fraude à lei. 

São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 119. 
17 DINIZ, Maria Helena. Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 6ª edição, 2008, p.169. 
18 ANDRADE, 2009, p. 253. 
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 O CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou acerca do 

tema e se posicionou no sentido de que deve haver um propósito negocial, inclusive, na 

reorganização societária, não a julgando lícita caso vise tão somente a redução de tributo.  

 

Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006, 2008 OPERAÇÕES DE 

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. INADMISSIBILIDADE. Não se 

pode admitir, à luz dos princípios constitucionais e legais - entre eles os da função 

social da propriedade e do contrato e da conformidade da ordem econômica aos 

ditames da justiça social -, que, a prática de operações de reorganização societária, 

seja aceita para fins tributários, pelo só fato de que há, do ponto de vista formal, 

lisura per se dos atos quando analisados individualmente, ainda que sem propósito 

negocial.  

 

GANHO DE CAPITAL. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE SEM PROPÓSITO 

NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. O sólido e 

convergente acervo probatório produzido nos autos demonstra que o contribuinte se 

valeu da criação de uma sociedade, para a alienação de bens classificados em seu 

ativo permanente, evadindo-se da devida apuração do respectivo ganho de capital, 

por meio de simulação, que é reforçada pela ausência propósito negocial para sua 

realização. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. Comprovadas a 

simulação e o intuito fraudulento, caracterizado pelo dolo específico, impõe-se a 

aplicação da multa de 150%. Recurso Especial do Contribuinte Negado19. 

 

 A aplicação da teoria do propósito negocial, embora seja objeto de críticas e não haja 

previsão legal alguma, tem aceitação no ordenamento jurídico pátrio e, em especial, no 

âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Entretanto, conforme se 

demonstrará, ainda que se aceitasse cegamente tal teoria, não poderia o Fisco tachar de 

abusivo o planejamento tributário que contivesse um propósito negocial próprio. 

 

 

5 A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS NORMAS GERAIS 

ANTIELISÃO – A CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART. 116º PARÁGRAFO ÚNICO 

DO CTN 

  

 Estabelecidos os marcos da elisão fiscal, passa-se a discorrer sobre o tratamento que 

parágrafo único do artigo 116º do Código Tributário Nacional pretende dar à matéria. Dispõe 

esse dispositivo, 

 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos: 

                                                           
19 CSRF - Acórdão nº 9101-002.429 – PA nº 11080.723307/2012-06 – Rel. Marcos Aurélio Pereira Valadão – 

Sessão 18/08/2016. 
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I - Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as 

circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe 

são próprios; 

II - Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 

fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)20 

 

 A primeira dificuldade encontrada é a de se estabelecer se a norma é uma antielisão ou 

uma anti-simulação. Afirma parte doutrina que dissimular a ocorrência do fato gerador 

significa celebrar dois atos jurídicos: um aparente, geralmente não tributável ou menos 

tributado, e outro real, geralmente tributado ou mais tributado. 

 Outra parte da doutrina entende que o parágrafo único do art. 116º do CTN se trata de 

norma geral antielisão, ou seja, uma tentativa de se aplicar uma interpretação econômica do 

direito tributário naqueles casos em que o contribuinte optou por agir ou por omitir de 

determinada maneira, em detrimento de outra que é tributada. Adota-se, neste trabalho, a 

doutrina que entende se tratar de uma norma antielisão.  

 O equívoco do dispositivo começa pela autoridade para quem a norma competiu tal 

atribuição, sendo de flagrante inconstitucionalidade a administração pública desconsiderar 

atos e negócios jurídicos privados, aos quais devem estar sob reserva de jurisdição. A 

separação de poderes, esculpida no art. 2º da Carta Maior, restaria violada numa verdadeira 

ditadura fiscal. 

 De outro lado, a norma é inconstitucional pois afronta o princípio da legalidade. 

Discorre Hugo de Brito, 

 

Qualquer que seja a posição que se adote, tem-se de admitir que uma norma geral 

antielisão nada mais é do que um reforço aos poderes da Administração Tributária. 

Colocada, como está, em teste de lei complementar, pode ter sua constitucionalidade 

contestada, pois colide com o princípio da legalidade que tem como um de seus 

desdobramentos essenciais a tipicidade, vale dizer, a exigência de definição, em lei, 

da situação específica cuja concretização faz nascer o dever de pagar tributo21. 

 

 Visando regulamentar o dispositivo, editou-se a Medida Provisória 66/2002, que 

dentre outras alterações tributárias, continha no seu artigo 14º, 

 

Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a 

reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os 

verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária. 

                                                           
20 BRASIL, 1966, grifo nosso. 
21 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 35ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2012, p. 

135. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm


12 

 

§ 1º Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, 

entre outras, a ocorrência de: 

I - Falta de propósito negocial; ou 

II - Abuso de forma. 

§ 2º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais 

complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a 

prática de determinado ato. 

§ 3º Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma 

jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado 

econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado22. 

 

 O artigo pertence à uma seção denominada de “Procedimentos relativos à norma geral 

antielisão”, em franca assunção do verdadeiro intuito do parágrafo único do art. 116º do CTN. 

Por tais razões, a Medida Provisória foi rejeitada pelo Congresso Nacional, ainda pendendo de 

disciplina o parágrafo único do art. 116 do CTN. Tão logo foi editada a Lei Complementar 

104/2001, que inseriu o parágrafo único a CTN, a Confederação Nacional do Comércio 

intentou uma Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que aguarda julgamento até hoje. 

 Para fim de delimitação do que aqui se aborda, o presente trabalho se limitará a 

apontar a inconstitucionalidade no que tange à desconsideração dos atos ou dos negócios 

jurídicos, especificamente, quando da possível caracterização do abuso de direito, ainda que 

se aceitasse passivamente a teoria do propósito negocial aplicada pelo CARF.  

 Hugo de Brito Machado, ao discorrer sobre a interpretação econômica do direito 

tributário (tema que será abordado a seguir), registra o perigo das normas gerais antielisão, 

 

Trocar o critério jurídico da definição legal das hipóteses de incidência tributária 

pelo critério econômico da identificação da capacidade contributiva seria inaceitável 

troca da segurança, propiciada pelo princípio de legalidade, pela insegurança que 

abre as portas para o arbítrio23. 

 

 As palavras do doutrinador merecem atenção ao se referirem à “abertura de portas ao 

arbítrio”. De fato, atribuir à administração tributária o poder de desconsiderar atos e negócios 

jurídicos que lhe parecer abusivo é temerário. Diferentemente dos demais ramos do Direito, o 

Direito Tributário, assim como o Penal, é um ramo jurídico sensível, pois limita os direitos 

fundamentais do cidadão, quais sejam, a liberdade e a propriedade.  

 Não é de se estranhar que a doutrina tenha convencionado denominar os princípios 

basilares, em matéria tributária, de Princípio da Estrita Legalidade ou de Princípio da 

Tipicidade Cerrada. Assim como no Direito Penal, o princípio da tipicidade disciplina que 

apenas aquelas condutas pontuais e claramente selecionadas e regradas serão objeto de 

                                                           
22 BRASIL. Medida provisória nº 66, de 29 de agosto 2002. 2002b. 
23 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 27 ed. rev. e ampl., São Paulo: Malheiros Editores, 

2006,  p. 151. 
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reprovabilidade. No Direito Tributário apenas e tão somente naqueles casos exaustivamente 

tratados deverão ser objeto de incidência. 

 

Em harmonia com o princípio da capacidade contributiva deve estar o princípio da 

segurança jurídica, o qual justifica a existência do próprio direito positivo. Nos 

Estados de Direito esse princípio tem uma função preceptiva e outra de resguardo. 

No primeiro caso, ele representa a garantia de que as pessoas conheçam as “regras 

do jogo” antes do seu início, para que possam estimar as consequências de seus atos, 

isto é, se aceitam cumprir aquilo quer foi estatuído ou, por outro lado, se preferem a 

sanção prevista. Na função de resguardo, esse princípio requer que as decisões 

proferidas em processos regulares, guiados pelo respeito à ampla defesa e ao devido 

processo legal, sejam respeitadas como medida de estabilidade dos efeitos das 

decisões que resolvem conflitos de interesse24. 

  

 Considerando as palavras retro, é flagrante a inconstitucionalidade do dispositivo 

apontado, ainda que venha a ser regulado, ele significará em insegurança jurídica para o 

jurisdicionado, que ficará ao alvedrio da interpretação do Fisco. Certamente, sem conseguir 

classificar a ação ou a omissão do contribuinte como uma sonegação fiscal (seja por 

simulação, dissimulação ou conluio), tentar-se-á o enquadramento como abuso de um direito. 

Aceitar este argumento importa, em última análise, em adotar a interpretação econômica do 

direito tributário, que será analisada a seguir.  

 Isto porque o abuso de direito pressupõe um exceder manifesto aos limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme a dicção do 

artigo 187º, do Código Civil. Não parece manifesto exceder em exercer regularmente o direito 

de escolha entre esta ou aquela forma, desde que não proibida em lei. 

 Nesta esteira, conforme ensina Flávio Tartuce, ao discorrer acerca da atipicidade dos 

contratos adotada pelo Código Civil de 2002, afirma que “é plenamente possível a criação de 

uma modalidade de garantia pessoal totalmente nova no sistema, inclusive congregando 

elementos de outras formas de garantias já existentes25”.  

 Ora, se o jurisdicionado tem liberdade de escolha dentre as várias possibilidades que o 

Direito privado lhe dá, não cabe ao Fisco censurar esta ou aquela opção. Pode o Estado, sim, 

elaborar uma lei que regule os efeitos tributários de determinada forma de celebração de um 

negócio jurídico, mas sempre através de lei. O Fisco sempre se utilizou dos postulados da 

capacidade contributiva e da isonomia, como pilares de sustentação para coibir práticas 

elisivas. De plano nota-se a tentativa de enquadrar tais práticas como violadoras do fim 

econômico ou social. 

                                                           
24 ANDRADE, 2009, p. 56. 
25 TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 11 eds. rev, atual. 

e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 27. 
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 Ocorre que, além da refutação da interpretação econômica do direito tributário, esse 

ramo jurídico é pautado pela legalidade cerrada. A conclusão não pode ser outra, enquanto o 

contribuinte pautar-se em ações ou omissões anteriores à ocorrência do fato gerador, e desde 

que observadas prescrições ou vedações em lei, com determinado propósito negocial, não 

poderá haver censura alguma por parte do Estado. 

 

5.1 A interpretação econômica do direito tributário 

 

 Enno Becker, em relação à elaboração do Código Tributário Alemão, em 1919, foi o 

precursor da interpretação econômica da lei tributária. Naquele momento, a Alemanha saía da 

Primeira Guerra Mundial e o tributarista viu a necessidade de uma legislação que garantisse, 

de forma austera, a recuperação da nação através da tributação. 

 Dizia aquela codificação por ele redigida, 

 

Parágrafo 4: Na interpretação das leis tributárias, devem ser considerados a sua 

finalidade, o seu significado econômico e o desenvolvimento das circunstâncias. 

Parágrafo 5: A obrigação tributária não pode ser elidida6 ou reduzida mediante o 

emprego abusivo de forma e formulações de direito civil26. 

 

 Ao definir a interpretação econômica, Aliomar Baleeiro assevera, 

 

A chamada intepretação segundo o critério econômico, consiste em apreender o 

sentido das normas, institutos e conceitos jurídicos, de acordo com a realidade 

econômica subjacente por detrás das formas jurídicas. Desenvolveu-se plenamente 

na Alemanha, em distintos períodos, mas serviu, em certa época, ao 

desenvolvimento do fiscalismo e da insegurança jurídica, ao direito do Reich 

fascista e totalitário27. 

 

 Baleeiro afirma que esta interpretação “objetiva apenas a evitar que, por meio de um 

excessivo apego à forma civilista, se permita a violação do princípio da igualdade”. Em outros 

termos, ainda que um negócio jurídico aparente legalidade e siga a forma prescrita em lei, 

caso esse negócio jurídico resulte na redução ou supressão de tributo, considerar-se-ia como 

se o fato gerador tivesse ocorrido.  

 Se nota o confronto entre a tutela da igualdade na sua acepção mais simples, que visa 

dar um tratamento igualitário para as situações hipoteticamente iguais e a segurança jurídica. 

O contribuinte ficaria à mercê das interpretações do Fisco, mesmo que seguisse a forma 

prescrita em Lei.  

                                                           
26 Código Tributário alemão de 1919. SOUZA DINIZ. Códigos Tributários. Alemão. Mexicano. Brasileiro. Trad. 

Souza Diniz. São Paulo: Edições Financeiras, 1965. 
27 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. 11ª ed. Atualizada por Misael Abreu Machado Derzi, 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 689. 
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 Sacha Calmon, certamente uma das maiores autoridades em matéria tributária no 

Brasil, discorre acerca da interpretação econômica, 

 

O princípio da legalidade da tributação, como estatuído no Brasil, obsta a utilização da 

chamada interpretação econômica pelo aplicador, mormente por parte do Estado-

Administração, cuja função é a de aplicar a lei aos casos concretos, de ofício.  

[...] 

Para logo não existe nenhuma interpretação econômica, toda intepretação é jurídica. O 

Direito, afim, opera pela jurisdicização do fático, como diria Pontes de Miranda. Ora, uma 

vez jurisdicizado o real, isto é, uma vez que um fato é posto no programa da lei, a 

interpretação que dele se possa fazer só pode ser uma interpretação jurídica28. 

 

 Contudo, sendo coerente com a linha de raciocínio esposada, o doutrinador faz a 

ressalva de que o “legislador pode, é verdade, equiparar os institutos e sacar efeitos tributários 

específicos ao fazer a lei. Mas é o próprio programa da lei que está em foco, sem nenhuma 

interpretação econômica29”.  

 Um exemplo a ser dado é o contrato de comodato celebrado, que tem por finalidade 

uma verdadeira locação, a fim de evitar a incidência do imposto de renda sobre o aluguel. 

Neste caso, nos termos do parágrafo 1º do art. 49º do Regulamento do Imposto de Renda de 

1999, “constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez por 

cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente30”. 

 A finalidade da norma é evidente, deve-se evitar que operações, como a do exemplo 

dado, se tornasse um meio à furtiva da hipótese de incidência. É um caso em que a norma 

tributária deu efeitos específicos a um contrato típico civilista.  

 Na ADI 2446, na qual se discute a (in) constitucionalidade do parágrafo único do art. 

116º do CTN, a Advocacia Geral da União ventilou, dentre outros argumentos, que a exemplo 

do direito penal, permite a adoção da figura das normas penais em branco, assim também o 

poderia fazer o direito tributário31. 

 De fato, assiste razão à AGU, pois dado um ato ou um negócio jurídico a ser celebrado 

de determinada forma poderia ser tipificado como ilegal pelo Fisco. Entretanto, neste caso, a 

análise sairia de um possível abuso de direito para a simples legalidade ou ilegalidade, assim 

como no exemplo do Imposto de Renda sobre o comodato dado. 

 De outro vértice, ainda que se fizesse um juízo de ponderação dos princípios da 

igualdade e da segurança jurídica para se averiguar qual deve prevalecer e se chegasse à uma 

                                                           
28 COELHO, Sacha Calmon Navarro. 1940 – Curso de direito tributário brasileiro. 13ª ed. atual. e ampl. Rio 

de Janeiro: Forense, 2014, p. 189. 
29 Ibidem. 
30 BRASIL. Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999. 1999. 
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2446- Ação direta de inconstitucionalidade. Rel. atual: Min. 

Cármen Lúcia. s.d. 
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conclusão de que prevalece o primeiro, é certo que a intepretação econômica significaria a 

aplicação analógica da lei tributária. Neste passo, o Código Tributário Nacional é claro,  

 

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 

legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto 

em lei32. 

 

 Alfredo Augusto Becker refuta a interpretação econômica do direito tributário e 

mostra a confusão interpretativa que se faz, 

 

Aqueles que negam a laicidade da evasão fiscal (elusão ou evasão legal) e, na sua 

ocorrência, entendem que se deva fazer abstração da estrutura jurídica (o que 

significa recomendar o abandono da realidade jurídica, aceitando-se apenas a 

realidade econômica), nada mais fazem do que implantar dentro do Direito 

Tributário, empírica e quase sempre inconscientemente, a teoria do abuso do direito 

e todas as confusões e erros jurídicos que ela costuma geral33. 

 

 Embora o legislador escolha um fato jurídico que é causa, signo ou efeito de um fato 

econômico, isso não justifica que o intérprete substitua o fato jurídico pelo fato econômico 

correspondente. Não encontra guarida no ordenamento pátrio, assim, a teoria da intepretação 

econômica do direito tributário. 

 

5.2 A inexistência do abuso de direito frente ao fisco no planejamento tributário 

 

 Em que pese, a inconstitucionalidade do dispositivo atacado, seja pela autoridade 

acometida no mister de desconsideração dos atos e negócios jurídicos, seja pela afronta ao 

princípio da legalidade estrita, é uma tipicidade cerrada e uma segurança jurídica, certo é, 

também, que a análise da legalidade do planejamento tributário deve perpassar pela validade 

de tais atos ou negócios celebrados. 

 Deixa-se de lado, aqui, a análise da fraude à lei, da simulação, da dissimulação, do 

conluio, dentre outros artifícios que porventura o contribuinte possa adotar, em razão de 

serem manifestamente ilegais e prescindirem de maiores reflexões. Analisa-se a figura do 

abuso de direito e a sua possível aplicação frente ao Fisco, ainda que aceita a exigência de um 

propósito negocial específico, conforme o CARF adota. 

 O abuso do direito não é exclusividade do direito privado, ele está presente no direito 

processual quando prevê que um dos pressupostos do Mandado de Segurança é o abuso de 

poder, que nada mais é do que modalidade do abuso de um direito. 

                                                           
32 BRASIL, 1966. 
33 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do direito tributário. 3ª ed, São Paulo: Lejus, 2002, p. 140-141. 
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 Em matéria do direito administrativo, o artigo 37º da Constituição Federal dispõe em 

seu parágrafo 3º, III, que “a lei disciplinará as formas de participação do usuário da 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente a disciplina da representação 

contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função34”. 

 Ainda em sede de Direito Administrativo, a doutrina tem convencionado de que o 

abuso de poder pode se dar pelas conhecidas figuras do desvio e do excesso de poder35, 

conforme ensina Hely Lopes Meirelles. 

 No Direito Econômico, a Lei 12.529/2011 desponta para o controle de mercado, 

proibindo o denominado “abuso econômico” e monopólios, vedando a eliminação da 

concorrência. Dos poucos exemplos, nota-se que a temática não toca a este ou àquele ramo, 

mas sim à Teoria Geral do Direito. É por esta razão que parte da doutrina critica os 

tributaristas que negam a aplicabilidade do instituto ao Direito Público e, em especial, ao 

Direito Tributário. 

 Ocorre que tal corrente olvida que, embora a Teoria Geral do Direito dê parâmetros 

gerais de interpretação e aplicação da norma, cada ramo possui uma lógica e uma 

particularidade que lhe é própria. Exemplo disso é o princípio (ou o critério) da especialidade, 

em que determinada norma geral ceda espaço a uma norma específica. 

 Nesta linha de ideias, merece acolhimento a doutrina que prega a não aplicação do 

abuso de direito em matéria de Direito Tributário. Isto porque, diferentemente das relações 

entre particulares, a relação Estado-contribuinte é pautada pela legalidade, uma verdadeira 

relação de império. 

 De qualquer forma, o artigo 108º do CTN disciplina que “na ausência de disposição 

expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

sucessivamente36” da analogia, dos princípios gerais do direito tributário, dos princípios 

gerais de direito público e da equidade. Nota-se que os princípios gerais do direito não são 

utilizados na integração da norma, e nem poderia ser diferente. O direito tributário tem lógica 

própria, um regime jurídico próprio. 

                                                           
34 BRASIL, 1988. 
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 105. 
36 BRASIL, 1966. 



18 

 

 De outro vértice, a questão do abuso de direito envolve o problema da recepção, pelo 

direito tributário, dos conceitos de direito privado e, portanto, a aplicabilidade do artigo 110º 

do CTN37. Neste passo, as possibilidades seriam as seguintes, 

 

[...] a respeito desta questão pelos menos três situações podem ocorrer, e com 

frequência ocorrem, a saber: a) a norma tributária toma certos institutos típicos do 

direito privado como eles são; ou seja, faz referência a eles sem aditar ou excluir 

qualquer elemento normativo estrutural ou teleológico próprio; b) a norma tributária, 

fora das proibições previstas no art. 110 do CTN, converte ou reelabora conceitos 

típicos de direito privado num processo de combinação, preservando certos aspectos 

que são próprios do direito privado com a adição de outros que atendam os objetivos 

do direito tributário; e c) a norma tributária cria novos conceitos que passam a ter 

efeitos específicos para o direito tributário e, geralmente, o faz por meio de 

definições normativas sob a forma de ficção ou presunção38. 

 

 Antes de criado, portanto, um conceito normativo de abuso de direito que seja próprio 

ao direito tributário, e desde que a regulamentação seja exaustiva, não se mostra possível a 

aplicação do instituto criado pelo direito privado. Isto porque, a insegurança jurídica estaria 

instaurada e o contribuinte não saberia o que seria obrigatório, permitido ou proibido. Tal 

instituto não pode ser criado ou aplicado por normas gerais, sem as especificidades. 

 Concluindo, o professor Edmar Oliveira é incisivo, 

 

Sem lei tributária específica não cabe cogitar da recepção da figura do abuso de 

direito pelo direito tributário. De fato, convém repisar, cabe à lei tributária 

estabelecer um conceito normativo próprio de abuso de direito, ou, se for o caso, 

estabelecer as regras de adaptação do conceito existente no direito privado, ou, 

ainda, adotar o já existente, sem mais nada39. 

 

 O eminente professor incorreu em contradição quando cogitou a possibilidade da 

adoção do abuso de direito oriundo do direito privado, “sem mais nada”. Entretanto, retomou 

o raciocínio quando afirmou que “a falta de norma não pode significar adoção plena e 

incondicional do conceito existente do âmbito do direito privado, pois o sujeito passivo e o 

Estado não disporiam de elementos para guiar as respectivas ações40”. 

 Quis dizer o doutrinador, portanto, que ainda que a lei criasse um instituto do abuso de 

direito próprio da seara tributária, esta lei não poderia ser vaga e geral, como o é no âmbito 

privado, sob a pena de instaurar a insegurança jurídica. 

                                                           
37 Art. 110. 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. 
38 ANDRADE, 2009, p. 102-103. 
39 ANDRADE, 2009, p. 104. 
40 Ibidem. 
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 Roque Antônio Carrazza, ao discorrer sobre a segurança jurídica, faz um contraponto 

do exercício de tributar e a defesa de direitos fundamentais e, em específico, do direito de 

propriedade.  

 

Não devemos perder de vista que, entre nós, a ação de tributar excepciona o princípio 

constitucional que protege a propriedade privada (CF, arts. 5º. XXII e 170, II). Isto explica, 

em parte, a razão pela qual nossa Carta Magna disciplinou, de modo tão rígido, o 

mecanismo de funcionamento da tributação, ao mesmo tempo em que amparou o 

contribuinte com grande plexo de direitos e garantias, contra eventuais excessos do Poder 

Público41. 

 

 Tais princípios, tão caros no Estado Democrático de Direito, não podem ser afastados 

ao bel prazer da administração pública. Não é de se espantar que a MP 66/2002, que tentou 

regulamentar o parágrafo único do art. 116º do CTN, não fora convertida em lei, pois logo ela 

foi rechaçada pela comunidade jurídica.  

 Assim como beira ao absurdo se cogitar a aplicação do referido instituto ao direito 

penal, exempli gratia, cominando uma sanção àquele que pratica o adultério sob o 

fundamento de que, embora não tipificado, se mostra abusiva a prática, tão incongruente é 

pensar que o direito tributário admite tal figura, a tipicidade rege ambos os ramos.  

 Alfredo Augusto Becker rechaça, de maneira extremista é verdade, a própria 

existência do instituto do abuso de direito como um instituto pertencente ao ordenamento 

jurídico. Afirma ele que a questão é da análise de simples legalidade ou ilegalidade, e que 

qualquer questionamento que vá para além deste campo estar-se-ia adentrando ao campo da 

moral e, portanto, fora do âmbito jurídico. Diz ele, 

 

Desde que o momento que o limite legal foi ultrapassado (por violação de regra 

jurídica ou de eficácia jurídica), o uso do direito não está mais em causa, porque é o 

próprio direito que não está mais em causa: o sujeito ativo (o titular do suposto 

direito em abuso) age conta a regra jurídica ou contra a eficácia jurídica e, 

consequentemente, age sem direito algum; seu ato é, pura e simplesmente, ilegal42. 

 

 Acompanhando o raciocínio do doutrinador, Ives Gandra resume, de maneira concisa, 

a lógica que permeia a direito tributário e o presente trabalho, 

 

É evidente, para concluir, que a decorrência lógica da aplicação do princípio da 

tipicidade é que, pelo princípio da seleção, a norma tributária elege o tipo de tributo 

ou da penalidade; pelo princípio do exclusivismo torna aquela situação fática 

distinta de qualquer outra, por mais próxima que seja; e finalmente, pelo princípio 

da determinação conceitua de forma precisa e objetiva o fato imponível, com 

proibição absoluta às normas elásticas43. 

 

                                                           
41 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional tributário. 3ª ed. rev. ampl. e atua., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991. p. 213. 
42 BECKER, 2002, p. 142.  
43 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 58. 
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 Afastada, assim, a teoria da interpretação econômica do direito tributário e 

demonstrada a inaplicabilidade do instituto do abuso de direito ao direito tributário, ainda que 

aceita a teoria do propósito negocial aplicada pelo CARF, quaisquer escolhas feitas pelo 

contribuinte, dentro da margem que o ordenamento jurídico lhe dá, e desde que observadas as 

prescrições ou vedações em lei, censura alguma poderá haver. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 O planejamento tributário lícito, assim entendida a elisão fiscal, não pode ser 

censurado pela legislação. Se mostra, em verdade, um dever do administrador privado. Se, por 

um lado, práticas como a fraude à lei, simulação, conluio e outras similares devem ser 

combatidas, de outro lado as escolhas feitas pelo contribuinte, que estejam dentro da margem 

dada pelo ordenamento, não podem ser cesuradas. 

 Uma vez ausente uma norma proibitiva ou obrigatória que regule determinado ato ou 

negócio jurídico, e desde que haja um propósito negocial próprio, é lidimo a utilização de 

quaisquer instrumentos postos à disposição ao contribuinte, geralmente oriundos do direito 

privado, e desde que utilizado anteriormente ao fato gerador.  

 A inserção do parágrafo único do artigo 116º do CTN, embora criado com o termo 

“dissimulação”, quis, indiretamente, como comprova a Medida Provisória que buscou o 

regulamentar, aderir à interpretação econômica do direito tributário. Tal dispositivo, se 

tomada essa semântica, é eivado de flagrante inconstitucionalidade, em afronta ao princípio 

da legalidade e da segurança jurídica. 

 Como se mostra impossível o enquadramento do planejamento tributário, na maioria 

das vezes, como fraudulento à lei, como simulador (ou dissimulador), a administração tenta 

tipificá-los como abusivos, tomando conceitos próprios do direito privado. Ocorre que tal 

construção não prospera, pois é inaplicável o abuso de direito à seara tributária. 

 A relação Fisco-contribuinte é pautada na legalidade estrita e na tipicidade cerrada, 

não havendo espaço para subjetivismos, homenageia-se, assim, o princípio da segurança 

jurídica, tão caro ao Estado Democrático de Direito. 

 Ainda que se cogitasse em aplicação do abuso de direito no ramo tributário, além de 

lei para tanto, tal legislação deveria ser específica e clara quanto ao tema, o raciocínio 

contrário importaria em uma insegurança jurídica ao contribuinte, sem saber o que poder ou 

não fazer e sujeito às arbitrariedades do Estado arrecadador. 
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