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Iniciando esta investigação, lembramos as palavras de Becker: 
"Sempre há de ocorrer, mais cedo ou mais tarde, o momento em que 
o agregado humano deverá, sob pena de dissolver-se, tomar consciên-
cia do finalismo que o unifica e dos meios para, conservando-se uni-
do, realizar seu objetivo social. É o momento em que a 'sociedade es-
tado de fato' se transfigura em 'sociedade estado de consciência".' 
Neste momento de estado de consciência são traçadas as primeiras 
normas que regerão o Estado como ente de direito com personalidade 
própria e distinta dos indivíduos que compõem a sociedade. Passa, 
então, a cobrar os tributos necessários ao seu sustento. Na antiga lição 
de Baleeiro, o tributo é inerente ao poder político.' Para cobrar tribu-
tos os governantes não precisam de lei, basta o exercício da soberania 
estatal, tal como ocorreu nos reinados absolutistas.,A arrecadação tri-
butaria, sim, e necessaria e interessa a quem governa, inclusive para 
manter as atividades essenciais ao bem-estar da coletividade. Arreca-
dar o máximo possível, portanto, é do interesse de todo aquele que 
pretende obter - bem ou mal - os meios de que carece para alcançar 
as metas do seu governo.' 

A busca dessa "arrecadação tributaria necessaria" tem levado ao 
cometimento de diversos e repetidos abusos contra as liberdades do 
cidadão Nelson Saldanha assevera 

Os bens que se gârantem contra a demasia estatal têm sido, de prefe- 
rência, as liberdades. O que se garante é sempre algo oposto ao Estado, 
ou avesso a ele, ou, distinto dele, e de sua enteléquia autoritária e absor- 

1. Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, p. 178.- 
2. Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de -Tributar, ,7 ed., Rio 

de Janeiro, Forense, 1997, p. 1. 
3. Klaus-Tipke assevera que: "Nadie discute que Ia recaudación tributaria deba 

utilizarse- para ei bien común, pero, como resulta comprensible, los- políticos tienen 
concepciones no coincidentes sobre ei bien común. En una sociedad pluralista puede 
discutirse de modo muy'ãcertado quê sirve al bien común. àEn quê condiciones sirve 
ai bien común determinada política económica, agraria, social, cultural, interior o 
exterior? áQué debe considerarse un objetivo superfluo basado en ei mero deseo de 
prestigio? áQué gastos de representación resultan exagerados? ,Cuantos viajes infor-
mativos de los parlamentarios son obligados o adecuados?' Cuándô se produce ei 
derroche de Ia recaudación tributaria en financiar Ias campafias electorales? Sirve al 
bien cbmún ia subvención dei Carnaval?" (Moral Tributaria dei Estado y de ]os Con-
tribuyentes,trad. -de Pedro M. Herrera Molina, Madri, Marcial Pons, 2002, p. 108). 

FUNDAMENTOS JUR 

-- vente. As garantias são1 defesas em'face 
- - -: tra seus- excessos, que se definem em 

4 
 

consignados como próprios -do ente h 
- - súbitos do (e no) Estado. As garantias 

pelo Estado no sentido de respeitar 
- ação, e de proteger determinados direi 

limites. Cresceram -pois conjuntament 
- garantias, a s-upremãcy- of law, o due 1 
funções estatais.' - - - 

Desponta, então, o Estado Democrai 
ponto essencial o dever, dos governantes 
ansia do Estado por recursos, os limites) 
tributar são conquistas históricas da C] 
muitas lutas e seculos de amadurecimer 
trecho da Magna Charta Libertatum, na 
imposição de limite ao seu poder de tri 
"Não lançaremos taxas ou tributos sem o 
Geral do Reino, [commune conclium regi 
nossa pessoa, para armar cavaleiro o nc 
celebrar, mas uma única vez,, o casamentc 
esses tributos - não -excederão limites razi 
procederá quanto aos impostos da cidade 
um rei fraco e um grupo de barões com  
inaugurar- o princípio da legalidade. 

Não cessaram, contudo, as tensões r 
brança de tributos. Conforme registraVic 

A Revolução Francesa e a-Americana, em 
descontentamento do'povó pela opressão 
nação dos princípios que são basilares do 

- 	--4, Nelson Saldanha, Estado de Direito,Líberda, 
- 	tões Literárias, 1980, p. 70. - 	- 	- 

S. Constituições do Japão e da GrãBretanha, Ri 
- 1987,p.24. 	- 	--- 	-- 	- 	- 	- 	- -- 

- - 6-. Victor Uckmar, Princípios Comuns de Direitc 
trad. e notas de Marco Aurélio Greco, São Paulo, M 
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Nesse diapasão, surge o moderno direito tributário como verda-
deiro escudo contra as violências fiscais, forjado com a poderosa liga 
do princípio da reserva absoluta de lei, examinado adiante. 

O aplicador da lei tributária, deste modo, deve partir da premissa 
de que a lei é, antes de tudo, limite ao poder do Estado de tributar, e 
não autorização para o Estado tributar.  

3. Reserva absoluta da lei tributária 

O princípio da legalidade é dirigido especialmente ao Poder Pú-
blico e se projeta sobre todos os domínios do Direito. Decorre de 
norma expressa da Constituição Federal, que estabelece "ninguém e 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei' Isto não significa, todavia, que todos os atos do Poder Publico 
devam, necessariamente, estar previstos em lei, como condição de 
validade. Para alguns desses atos pode haver previsão em normas de 
regulamento, 8  ou algum espaço para a discricionariedade, muitas ve-
zes necessaria a viabilizar a atividade da Administração 

Diferentemente, o principio da legalidade tributaria e estrito, e 
alcança todos os atos que levem à cobrança do tributo. Está positivado 
no art. 150, 1, da CF de 198810  bem como no art. 97 do CTN," obser-
vando que õ tributo somente estará validamente criado quando a lei 
estabelecer todos os elementos necessarios a sua cobrança (a) hipótese 

7. CF de 1988, art. 50.- H. 
8. Alberto Xavier explica que: "Em virtude de lei' é, na verdade, expressão sufi-

cientemente compreensiva para abranger não só os casos em que a lei formal regula, 
por si própria, completamente, todos os casos em que as pessoas são 'obrigadas a fazer 
ou a deixar de fazer alguma coisa mas também as hipóteses em que a lei autoriza o 
Poder Executivo a - por via de regulamento - introduzir essas limitações, desde que 
nos limites impostos pela ideia de 'execução'. Nestes casos - embora geradas por fontes 
secundárias. -  as obrigações têm o seu fundamento mediato na lei, podendo-se dizer 
que foram criadas em virtude desta (Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade 
Tributária, São Paulo, Ed. RT, 1978, p. 31). 

9. José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição, 9' ed., São Paulo, 
Malheiros Editores, 2014, p. 85. 

10. CF de 1988: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
1 —exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; ( ... )". 

11. CTN: "Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 1 - a instituição de tributos, 
ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 
nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; (...)". 

de incidência; (b) base de cálculo; (c) 
sujeito passivo; e (e) sujeito ativo darei 
quela pessoa jurídica de direito público 

Além disso, a legalidade tributária 
Administração Fazendária, inclusive e, e 
a posterior cobrança do tributo. Por isso, 
como princípio/regra da garantia da resi 
uma vez que é muito mais ampla que o 
admite qualquer ponderação com outro 
nor espaço para atos discricionários. 

Nas palavras do professor Alberto IX 

Reserva absoluta significa a exigência 
conter não só  fundamento da conduta 
o próprio criterio de decisão do órgão 
concreto ao invés do que sucede na 1 

embora seja indispensável a lei como ii 
da Administração nas esferas de liberda4 
ela não tem que fornecer necessariamer 
concreto, que o legislador pode confiai 
aplicação do Direito, administrador ou 
soluta" transforma a lei tributária em le 
galidade), que fornece não apenas o fir 
decisão do caso concreto, o qual se obtéi 
lei, limitando-se o órgão de aplicação a s 
pendentemente de qualquer valoração p 

Ensina Rubens Gomes de Souza que 
taria e a lei, e seu fundamento de valida 
tres planos (1) no plano constitucional, 
lida; (2) no plano legal, onde se verifica se 
te aplicada (aspecto material do lançamer 
trativo, onde se verifica se a atividade ad 
foi exercida conforme a lei aplicável (aspe 

12. Alberto Xavier, Tipicidade da Tributação, 
Paulo Dialética, 2001 pp. 17-18.  

13. Rubens Gomes de Souza, compêndio de 
(obra póstuma), São Paulo, Resenha Tributária, 19 
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O Código Tributário Nacional reflete a maior extensão da reserva 
absoluta de lei, explicitando que a lei é a fonte abstrata da obrigação 
tributária (art. 9714),  materializada com a incidência da norma sobre o 
fato (art. 113, § 121 ) e formalizada com o lançamento, através do qual 
é constituído o crédito tributário (art. 14216),  queenvolve inclusive a 
formação do respectivo titulo executivo (arts. 201 a 203 1 ), tudo me-
diante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3 218 ). 

14. CTN: 'Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 1 - a instituição de tributos, 
ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou sua redução., ressalvado o disposto 
nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65; (...)". 

15.CTN: 
'Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

P. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente 
com o crédito dela decorrente?' 

16. CTN; «Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa consti-
tuir o credito tributário pelo lançamento assim entendido o procedimento adminis-
trativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 
deterrriinãr a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 
sujeito passivo e sendo caso propor,  a aplicação da penalidade cabível.  

Paragrafo único. A atividade administrativa de lançamento e vinculada e obri 
gatorla sob pena de responsabilidade funcional 

17.CTN: 
'Art. 201. Constitui Dívida Ativa tributária a proveniente de crédito dessa 

natureza, regularmente inscrita na.  repartição administrativa competente, depois de 
esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em 
processo regular 

"Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste 
artigo, a liquidez do crédito. 

"Art. 202. O termo de inscrição da Dívida Ativa, autenticado pela autoridade 
competente, indicará obrigatoriamente: 1 - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 
corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicilio ou a residência de um e 
de outros; II - a, quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora, acrescidos; 
III a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei 
em que seja fundado; W - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do 
processo administrativo de que se originar o crédito: 

"Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indica-
ção do livro e da folha da inscrição. 

"Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou 
o erro a eles relativo são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança 
dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, 
mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou in-
teressado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada?" 

18. CTN: "Art. Y. Tributo é 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 vinculada". 

FUNDAMENTOS IEIR 

O Código deixa claro, além disso, qi 
poderá resultar na exigência de tributo n 
108). A reserva absoluta de lei funciona 
gração da legislação tributária. Ou há lei 
a hipótese de incidência tributária, ou  
tributo. Hugo de Brito Machado, citam 
ocorrendo um fato indicativo de capaci 
aquele descrito na lei que estabelece a h 
ria, estaremos diante de uma falsa laci 
politica, que somente ao legislador cal 
dentro da faculdade politica do legisla 
possíveis no âmbito de incidência tribut 
- quais fatos alcançara com o tributo qu 

Note-se que a reserva absoluta da 
leva a tipicidade Anibal Bruno introdu 
tindo 

Quando a consciência jurídica impôs 
segurança, a exigência de, uma definiçilí 

zão dos quais a sanção se aplicaria, o 

resolver este problema capital foi o til 
circunstâncias elementares do fato puni 

No direito tributario a razão de ser 
mesma, a :buscà  da segurança. Albetto 
profundidade o principio da tipicidade t 
luta de-  lei, que tem como corolários os 
merus clausus, do exclusivismo e da tip 
direito tributário rigorosamente idêntico,  
na no que concerne ao direito penaL 2  

Fácil concluir, portanto; que a garai 
tributária -Somente se mostrarácompleta 

19. Hugo de Brito Machado, Comentários ac 
vol.II arts. 96 a 138), São Paulo, Atlas, 2008, p. .E 

20. Aníbal Bruno, Direito Penal, t. P, Rio de 
21. Alberto Xavier, Tipicidade da Tributação, 

p.18. 
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mo de segurança jurídica ao cidadão contribuinte, quando a hipótese 
de incidência do tributo prevista na lei não puder, de modo algum; ser 
alargada pelo seu aplicador. . 

4. Do direito ao planejamento tributário 

Elemento essencial ao Estado de Democrático de Direito, a liber -
dade cidadã mereceu redobrado cuidado do legislador constituinte ao 
estabelecer diversas formas de assegura-la, dentre as quais pmçamos as 
seguintes (i) A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel. dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, consti-
tui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos 
( ), IV - os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa, ( ) (art.  
1°, IV), (ii) um dos objetivos de nossa Republica e 'garantir o desen-
volvimento nacional" (art. 3 2, II); (iii) "é livre o exercício de qualquer 
trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer; ( ... )" (art. 5 2 , XIII); (iv) "é garantido o direito de 
propriedade; ( ... )" (art. 5°, XXII); (v) "a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; ( ... )" (art. 5 2 , XXXV); 
(vi) "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; (...)" (art. 5, LIV); (vii) "aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
(...)" (art. 5°, LV); (viii) "a ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por fim assegurar a to-
dos existência digna, conforme os ditames da justiça social", observa-
dos os princípios da propriedade privada e livre concorrência (art. 
170, 1. e IV); (ix) "é assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei" (art. 170, parágrafo único). 

A consideração conjunta de tais preceitos constitucionais nos dá 
a noção de amplitude decorrente da garantia do livre exercício de ati-
vidades lícitas, consistindo em direito fundamental do cidadão. O Es-
tado também não pode impor entraves: à livre concorrência, que se 
manifesta pela liberdade de agir dos agentes econômicos de modo a 
obter melhor posição no mercado 

Assegura Alberto Xavier:  

FUNDAMENTOS JUIF 

O direito de liberdade econômica, de 1 
empresa reconhecido como fundam 
Brasil, logo no art. 1 2, e como fundarn€ 
170 da Constituição - tem como colc 
contratar, que é também direito funda 
nativa de comportamentos, pelo quê a 
possibilidade de opção entre uma plural 
ciais (as formas de que fala o Direit 
oferece para a realização do escopo pi 
bém a liberdade de configuração dos 
abrigo da autonomia da vontade. A lib 
fiscal é precisamente a garantia de que 
do direito privado têm como :únicas 
que resultam taxativamente da lei (prii 
são de quaisquer outras, pelo quê os p 
mente, com segurança, para além da 
pelos tipos legais de tributos. 

Uma vez livre, o contribuinte pode 
nhar sua atividade com o menor ônus 
Brito Machado, em excelente estudo S( 

explica que: 

(...). Ninguém pode, seriamente, coloc 
berdade de escolher a forma menos om 
hcitude 22  

Diante de duas ou mais formas d 
econômica ou profissional, o cidadão n 
lher aquela com maior ônus tributário. 
lha pela forma menos onerosa Na verda 
nistra um negócio ou uma empresa a 
ganho, dentre as quais aquelas com mei 
espera de quem está na livre concorrênc 
fracasso e a quebra 

22. Hugo de Brito Machado, Introdução ao 
Malheiros Editores, 2014, p. 88. 
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Revelado, portanto, o fundamento constitucional do- direito ao 
planejamento tributário, que nada mais é que uma das i ncontáveis  
facetas do exercício da-liberdade.. 

5. Norma geral antielisiva 

Na tentativa de limitar a liberdade de planejar a atividade econo-
mica, o Governo 

1
encaminhou ao Congresso Nacional proposta de al-

teração do CTN que resultou na norma contida no parágrafo unico do 
seu art. 116 

- Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o 
fato gerador e existentes os seus efeitos: 1 - tratando-se de situação de 
fato, desde o- momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que- normalmente lhe são próprios; 
II - tratando-se de situação jurídica, desde  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 ocor -
rência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitu-
tivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem es-
tabelecidos em lei ordinária. [Acrescido pela Lei Complementar 104, de 
10.1.2001, DOU 11.1 .2001 1 

A obrigação tributária, como já vimos, decorre direta e exclusiva-
mente da lei, assim como todo o processo de formação do crédito 
tributário e de sua posterior cobrança, tudo a ser feito mediante ativi-
dadeplenamente vinculada 

Ao regular a relação tributaria a lei utiliza conceitos juridicos que 
não podem, de forma alguma, ser desconsiderados pelo aplicador, pois 
tal desconsideração permitiria alterar por completo seu conteúdo. 
Apenas nos acasos nos quais o ato ou negócio jurídico for praticado 
com fraude ou simulação ou seja, for ilícito - é que poderá ser des-
considerado. A fraude se dá pela ação ou omissão dolosa com o intui 
to de ocultar ou alterar fato gerador de obrigação tributária que tenha 
efetivamente ocorrido, Adotamos a lição de Hugo de Brito Machado, 
conforme a qual -. 

FUNDAMENTOS flIF 

simulação é a ação de fingir -a prática d 
a frnalidade de prejudicar terceiros, esj 
Fisco,; fazendo com - que pareça -existir 
existe recendo especial destaque 
de que a simulaçâo;não se confunde c 

A desconsideração: do ato fraudulei 
cífica e nem se limita à re1ação tributár 
rificação dos requisitos gerais de valid 
termos da lei civil. 24  

Apoiado nesta premissa, e muito ar 
parágrafo único do art. 116 do CTN, o] 
e negócios jurídicos que julgava frauda 
pagamento dos tributos que incidiam so 
tados, teriam efetivamente ocorrido 25  

23. Hugo dê Brito Machado; introdução ao 
24. CC (Lei 10.406, de 10.1.2002): 
"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quanc 

tamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou: 
motivo determinante; comum a ambas as partes 
prescrita em lei; V for preterida alguma solenid 
a sua validade; VI - tiver, por objetivo fraudar lei 
o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cor 

'Art. 167. E nulo o negócio jurídico simula 
lou, se válido for na substância e na forma. 

" l. Haverá simulação nos negócios jurídi 
ou transmitir direitos a pessoas diversas daquela 
transmitem; II - contiverem declaração, confissã( 
rã; III - os instrumentos particulares forem ante 

"§ 2. Ressalvam-se os direitos de terceiros 
negócio jurídico simulado." = 

25. "Contrato Arrendamento mercantil - 
ficação jurídica dada -pelo Fisco - Compra e ven 
o fenômeno econômico, e não :0  nomen juris 
cláusulas induzem à ideia- de funcionar Como 
compra e venda camuflada. 3. -Recursos providos 
92.01 *23083-4-MG, rela. Juíza Eliana Calmon, m 
10B6/93,p.95c. 1). 

"IRPJ - Leasing - Valor residual mínima 
operação de arrendamento mercantil, para conc 
prestação, sob pretexto de que nos contratos Sã 
quando estão presentes todas -as condições legai 
favorecido - Recurso negado" (DOU-1 18.8.1997 
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668 	 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Tal situação levou a doutrina a esclarecer que o parágrafo único 
do art. 116 do CTN não trouxe alteração significativa ao ordenamento, 
uma vez que continua sendo necessária a dissimulação para que possa 
o Fisco desconsiderar -atos ou negócios jurídicos praticados pelo con-
tribuinte. Estivesse a mencionada norma a permitir que o Fisco des-
considerasse atos ou negócios jurídicos válidos, mesmo que a pretexto 
de prevalecer a substância sobre a forma, seria inconstitucional, em 
face das garantias de que não pode haver tributo sem lei e da liberdade 
de iniciativa econômica, que envolve o direito à auto-organização. 

Explica Alberto Xavier: 

O principio da legalidade em geral e o da legalidade da tributação em 
especial, exige que a interpretação dos conceitos jurídicos adotados pela 
lei se faça por métodos jurídicos, e ainda que tanto a interpretação do ato 
jurídico concreto quanto a sua qualificação face à lei tenham em conside-
ração os efeitos jurídicos do ato. ( ... ). A substância jurídica dos atos ou 
negócios jurídicos prevalece sobre a sua forma caso com esta expressão se 
aluda a denominação qualificação ou caracterização aparente que as 
partes deram a um ato. Mas já não merece acolhimento no nosso Direito, 
por incompatível com o princípio da legalidade a prevalência da substân-
cia economica de uma operação negocial sobre a sua substancia jurídica. 26  

"Desconsideração de ato jurídico. Não basta a simples suspeita de fraude, con-
luio ou simulação para que o negócio jurídico realizado seja desconsiderado pela 
autoridade administrativa; mister se faz provar que o ato. negocial praticado deu-se 
em direção contrária a norma legal, com o intuito doloso-de excluir ou modificar as 
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária (art. 149 do CTN) - 
Simulação. Configura se como simulação o comportamento do contribuinte em que 
se detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma jurídica sob a qual o ne-
gócio se apresenta e a substância ou natureza do fato gerador- efetivamente realizado, 
ou seja, dá-se pela discrepância entre-a vontade querida pelo agente e o ato por ele 
praticado para exteriorização dessa vontade - Negócio jurídico indireto. Configura-se 
negocio jurídico indireto quando um contribuinte se utiliza de um determinado 
negócio, típico ou atípico, para obtenção de uma finalidade diversa daquela que cons-
titui a sua própria causa em que as partes querem efetivamente o negocio e os efeitos 
típicos dele realizado e submete-se à sua disciplina jurídica - Recurso provido" (P 
Conselho de Contribuintes, 1 Câmara, Recurso 133140, Acórdão- 101-94.340, Proces-
so 11080.008088/2001-71, rel. Valmir Sandri, m.v., j. 9.9.2003, DOU-1 5.11.2003, p. 
29, RDDT 100/227-228). - - - - - 

26 Alberto Xavier, Tipicidade da Tributação Simulação e Norma Antielisiva cit .,  

pp. 39e42. 	- 	- 	- 	 - 	- 	 - 

FUNDAMENTOS JUr 

Devemos levar em conta., ainda, a 
parágrafo único.- do art. 116 ("observac 
estabelecidos -em lei ordinária"), que de 
cedimento específico a ser estabelecido 
dos atos ou negócios jurídicos. Não po 
consideração enquanto não for legalm 
para tanto necessário. Houve tentativa d 
em lei, através da Medida Provisória 66 

- Hugo de Brito Machado Segundo a 
de, que 

Essa falta de regulamentação, se em pri 
praticam planejamento tributário, logc 
pela culatra. De fato, tivesse sido apro 
situações duvidosas, situadas na zona c 

- final da -nota 6 a este artigo, supra, ass 
um planejamento que em principio s 
abusivo, a Administração teria de instai 
ao final, se fosse o caso, desconsiderar 
buinte. Nesse processo o cont-ribuint 

- - participação e, o mais. - importante, te] 
pagar o tributo sem a imposição -  de per 
te da Medida Provisória 66/2002 que r 
do art. 116 do CT-N, a Receita Federal, n 
negócios, termina por qualificá-los .  c 

- fiscal. Como consequência disso, lavra - 
tributo e, não raro, multa agravada de 1 
ção, que antes seria produto de um pra 
feita sem a imposição de quaisquer pe 
razão do subjetivismo de cada autorida 
mo de pesadas penalidades. Conquanto 
dos e eventualmente desconstituidos i 
isso traz ao contribuinte um onus que 
evitar, além de causar-lhe grande insegi 

27. Hugo de Brito Machado Segundo, Góa 
Paulo, Atlas, 2015, p. 254. - 	- - -- 
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De todo modo, enquanto não atendida a condição de estar regu-
lado em lei o procedimento necessário não pode o Fisco desconsiderar 
os atos ou negócios jurídicos lícitos praticados pelo contribuinte. 

6. Do propósito negocial do ato ou negócio jurídico 

O Fisco tem sustentado que somente pode aceitar o- ato ou negó-
cio jurídico quando praticado com um propósito negocial. Não basta-
ria a atenção aos requisitos-de validade exigidos pela lei civil; seria 
necessário, ainda, que o ato ou negócio praticado pelo contribuinte 
tivesse uma motivação diretamente ligada à sua atividade empresarial. 

A Medida Provisória 66, de 29.8.2002, previa: 

Art. 13 Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos 

elementos constitutivos de obrigação tributária serão desconsiderados, 

para fins tributários, pela autoridade administrativa competente, obser-

vados os procedimentos estabelecidos nos arts. 14 a 19 subsequentes. 

Parágrafo único. 01 disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurí-

dicos em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

Art. 14. São passíveis- de desconsideração os atos ou negócios -jurídicos 

que visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o- seu pa-

gamento ou a ocultar -os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real 

natureza dos elementos ,  constitutivosda obrigação tributária. 

§ P. Para -a- desconsideração -de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar 

em conta, - entre outras, a ocorrência de: 1 - -falta de propósito- negocial; 

ou II - abuso de forma. 

§ 2. Considera-se indicativo de faltade 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. 

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

forma jurídica a pratica de ato ou negocio jurídico indireto que produza 

o mesmo resultado econômico do ato ou negocio juridico dissimulado 

- Aquela medida -da Presidência :da República previa a "falta de 
propósito negocial" como fator que permitiria a desconsideração do 
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ato ou negócio jurídico, e - apontava ( 
propósito "a: -pela forma mais -co 
os envolvi-dos; entre duas ou mais forma 
dó- ato". Nos mesmos dispositivos a Mcd 
so deforma" como -"a prática de --ato ou 
produza --o -mesmo resultado econômic 
dissimulado". Naquele- contexto res-tari; 
duas ou mais formas válidas para -a p 
negócio —:a obrigação de adotar aquela 
tributária. - - 

- Marco Aurélio. Grecõ defende essa 1 
ao contribuinte a -liberdade de escolhei 
forma menos onerosa do ponto--de vi 
motivação desta escolha seja exatameni 
-tanto defende-a-ideia-de - -- 

- - põtenciãlizaçã6 - iTiáximã da -  'norma d 
quando se institui um detem inado tril 
festação de capacidade contributiva, o 

seja integralmente atingida 28  

Não pensamos assim A capacidade 
basta 1 para justificar a cobrança do trib 
butiva e tão somente condição para qu 
tui-lo Identificar os fatos indicativos 
coloca los como hipótese de incidenci 
privativa do legislador. Não fosse assim 
reserva absoluta de lei 

Alem disso, obter a diminuição d 
unico propósito de se fazer determinad. 
ninguém e obrigado a organizar e desci 
ma a sofrer maior onus tributário.  

Ë bom lembrar que o Fisco Federa 
nas quais o contribuinte pode optar ç 

28. Marco Aurélio Greco, Planejamento Fis 
São Paulo, Dialética, 1998,p. 99. - - 	-- - - -- - 
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672 	 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Imposto de Renda sobre o lucro presumido, em detrimento do lucro 
real, vinculando a esta opção inclusive a forma de cobrança do PIS/ 
COFINS, se cumulativa ou não cumulativa. O único propósito que 
move o contribuinte a optar entre o lucro real e o presumido é a 
economia tributária. Nem por isso tal ato pode ser desconsiderado; 
ao contrário, é sua razão de ser. As pessoas físicas também podem 
optar entre fazer a Declaração de Ajuste Anual com o desconto-pa-
drão substituindo suas despesas dedutíveis, ou declarar e comprovar 
tais despesas. A escolha girará em torno do menor ônus tributário. 
Dois advogados podem decidir associar-se e passar a receber seus 
honorários através dessa sociedade. Com  isso deixarão de pagar o 
Imposto de Renda na condição de pessoa física, uma vez que o lucro 
que a sociedade vier ã apurar - inclusive com a possibilidade de op-
tar pelo lucro presumido - pode ser distribuído aos mesmos com 
isenção desse imposto. Sendo, como atualmente ainda o é, menor a 
tributação da sociedade de profissionais em relação à pessoa física, o 
negócio jurídico que levou à constituição dessa sociedade de profis-
sionais muitas vezes tem como único propósito a economia tributa-
ria. Não pode, todavia, por esse motivo ser desconsiderado Podemos 
mencionar, ainda, a decisão de uma empresa de diminuir ou, mes-
mo, suprimir o pagamento de pro labore ao seu sócio-administrador 
epassar a distribuir mensalmente os lucros apurados, movida ape-
nas pela economia proporcionada pela não incidência de Imposto de 
Renda e Contribuição de Seguridade sobre esta distribuição de lu-
cros Pode uma empresa escolher adiar o recebimento de determina-
do pagamento do dia 30 do mes para o dia 12 do mes seguinte, ga-
nhando varios dias para pagar os tributos incidentes sobre o mesmo 
Outro caso de escolha dirigida pela busca de economia tributária 
ocorre quando um casal decide declarar seus rendimentos em sepa-
rado, ou em conjunto, apenas porque uma dessas opções, em face da 
situação concreta, implicara menor onus com o pagamento do Im-
posto de Renda que é suportado por ambos. Ou, ainda, quando al-
guém decide seguir por uma determinada rodovia apenas por conta 
de nela não ser cobrado pedágio. O único propósito, em todos estes 
casos, é economizar nó pagamento de tributos. 

A ideia de obtenção de lucro é inerente e move a atividade priva-
da. Negar ao contribuinte o direito de praticar determinado ato ou 
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negócio jurídico quando seu único obje 
buto é negar sua liberdade de lucrar. 

Tal posicionamento restritivo revela 
desejável o lucro do particular decorrent 
que seria em detrimento da sociedade. 1 
deveria existir, e quando surge há de ser 
dade), mediante a desconsideração do a 
gerou sob o manto da não incidência. 
Greco, já mencionada, encabeça essa cc 
que, detectada a capacidade contributiva 
respectivo poder de tributar, deverá se 
sentido de alcança-la, servindo de parar 
tação das normas que disciplinam o trib 
cotomia entre Estado Liberal e Estado Sc 
como aquele onde prevalece o primado 
proteção do indivíduo, enquanto no se 
coletivos e os interesses sociais,sendo esi 
der a aplicação da solidariedade, isonon 
tiva como justificadoras de alargamento 
de tributação?' 

A nosso ver, contudo, a capacidade c 
captada pelo legislador e como limite à 
buto. Uma vez ausente, não pode havc 
norma tributária desenvolve atividade 
pode, de forma alguma, alargar seu âmb 
negar a garantia da reserva absoluta de 
vez, justifica a exigência do tributo nos ti 
que explica a existência da lei de tribui 
nada além dela. 

Os direitos fundamentais são gari 
poder estatal. Isonomia e capacidade co 
garantias, e devem, necessariamente, ç 
podem, de forma alguma, justificar o e 
menos dar base para a cobrança de tribi 

29. Marco Aurélio Greco, Planejamento Fis 
cit., p. 148. 

30. Idem, pp. 28-29. 
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674 	 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

A prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo 
reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de in-
viabilizar) direitos de caráter fundamental constitucionalmente asse-
gurados ao contribuinte E que este dispõe nos termos da propria 
Carta Política, de um sistema de proteção destinado a ampará-lo con-
tra eventuais, excessos cometidos pelo poder tributante ou, ainda, 
contra exigências irrazoaveis veiculadas em diplomas normativos edi-
tados pelo Estado.` 

Os direitos fundamentais conferidos ao cidadão em geral e ao 
contribuinte em particular não podem, nunca, amparar o Estado 
quando tenta justificar a cobrança de tributos 

O Estado Social, por todos desejado, ha de ser alcançado por ou-
tros e variados meios, mais eficazes e bem menos perigosos e impreci-
sos que o alargamento - pelo aplicador da lei - da hipótese de incidên-
cia tributária.,Estabelecer políticas publicas adequadas e conferir-lhes 
prioridade orçamentaria e de execução terá efeito muito mais forte no 
atendimento aos valores coletivos e aos interesses sociais Aumentar a 
arrecadação - fora da lei - e não se adotar tais providencias, ao con-
trário de cumprir as diretrizes do Estado Social, é marcha forte e deci-
siva contra o verdadeiro interesse publico 

Preferimos o pensamento de Hugo de Brito Machado, que aborda 
a questão da liberdade de escolha do contribuinte com inteira proprie-
dade:. 

importa é saber - se o fato realizado pelo contribuinte concretiza, ou não, 
a hipótese de incidência tributária. Se não concretiza, e para proporcio-
nar o resultado desejado não transcende o campo da licitude, sua práti-
caé um direito do contribuinte. Não temos dúvida de que o propósito 
da escolha de determinada forma de alcançar um resultado econômico 
pode ser exclusivamente tributário. A exigência de propósito negocial 
constitui verdadeira falácia, como falácia é também a exigência de um 
propósito qualificado como extratributário. 32  

:31. STF, Tribunal Pleno, ADI/MC-QO 2.551, rei. Mm. Celso de Mello, j. 
2.4.2003, DJU 20.4.2006, p. 5, Ement. vol. 2229-01, p. 25. 

32. Hugo de Brito Machado, Introdução ao Planejamento Tributário, cit.; p. 90. 
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Em suma, chegamos à conclusão d 
propósito negocial não basta para o Fisc 
cios do contribuinte mesmo quando o 
negócios for a obtenção de economia tri 
operação valida no ambito do direito pi 

7 Da competência impositiva 

Insistimos: o tributo - necéssariame 
regulará não só sua criação, mas tamb 
lançamento até o último que realizar 
atividade plenamente vinculada. 

Quando o agente do Fisco se deparc 
lei prevendo tributação =para determinad 
mais exuberante que seja a capacidade c 
sujeito que o pratica, não poderá lançar 
ato Ou negócio que lhe fosse semelhante 
com lisura e na forma da lei, portanto v 
na hipótese de incidência tributaria, nã 
nela estivesse mencionado, sob pena de 
tributaria mediante a aplicação da anal 
tributário,  

Diantede uma situação de não mcii 
der Executivo que poderá alcança-la cc 
Alberto Xavier: 

Oprincípio da tipicidade da tributação 

cionado não só com oprincípio da segui 
o principio da separação de Poderes eni 

a formulação das leis, tendo em vista mi 

Poder Legislativo (ao qual foi atribuida 
à criação e ao aumento de tributos) po 

de modo indireto ou obliquo pelo Podi 
lativo.33  

33. Alberto Xavier, Tipicidade da Tributação. 
p.26. 
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Caberá sempre ao legislador - no exercício de sua competência 
para criar ou aumentar tributo tratar dos casos não alcançados pela 
tributação. Ou seja: cabe apenas à lei fechar a porta às situações que 
possam levar a planejamento tributário. Não com normas gerais e 
imprecisas, e sim tratando de caso específico. 

Vale, aqui, referir alguns exemplos nos quais essa iniciativa legis-
lativa ocorreu: 

(a) Empresas lucrativas incorporavam empresas com prejuízo 
acumulado com o propósito -de reduzir seu lucro (base de cálculo do 
IRPJ), levando o legislador a proibir o aproveitamento dos prejuízos 
em casos assim (Decreto-lei 2.341/1987, art. 33). 

(b) O STF decidiu que o conceito jurídico "folha de salários' pos-
to na alinea a do inciso 1 do art. 195 da CF de 1988, não permitia a 
instituição de contribuição de seguridade sobre outras remunerações 
(exemplos: honorários e pro labore) .14 - Isso levou o legislador consti- 

- - 34. "Interpretação - Carga construtiva - Extensão. Se é certo que toda interpre-
tação traz em si carga construtiva não menos correta exsurge a vinculaçao a ordem 
jurídico-constitucional. O fenômeno ocorre a partir das normas em vigor, variando 
de acordo com a formação profissional e humanística do intérprete. No exercício 
gratificante da arte de interpretar, descabe 'inserir na regra de Direito o próprio juízo 
- por mais sensato que seja-- sobre a finalidade que 'conviria' fosse por ela perseguida" 
(Celso Antônio Bandeira de Meio, em parecer inédito). Sendo o Direito uma ciência, 
o meio justifica o fim, mas não este àquele - Constituição - Alcance político - Sen-
tido dos vocábulos - Interpretação O conteúdo político de uma Constituição não 
é conducente ao desprezo do sentido vernacular das palavras, - muito menos ao do 
técnico, considerados institutos consagrados pelo Direito. Toda ciência pressupõe a 
adoção de escorreita linguagem, possuindo os institutos, as expressões e os vocábulos 
que a revelam conceito estabelecido com a passagem do tempo, quer por força de 
estudos acadêmicos quer, no caso do Direito, pela atuação dos Pretórios - Seguridade 
Social - Disciplina - Espécies - Constituições Federais - Distinção. Sob -a égide das 
Constituições Federais de 1934, 1946 e 1967, bem como da Emenda Constitucional 
n. 1/1969, teve-se a previsão geral do tríplice custeio, ficando aberto campo propício 
a que, por norma ordinária, ocorresse a regência das contribuições. A Carta da Repú-
blica de 1988 inovou Em preceitos exaustivos - incisos 1 II e III do art. 195 - impôs 
contribuições, dispondo que a lei poderia criar novas fontes destinadas a garantir a 
manutenção ou -expansão da Seguridade Social, obedecida a regra do art. 154, inciso 
1, nela inserta (§ 4Q  do art. 195,- em comento) - Contribuição social - Tomador de 
serviços - Pagamentos a administradores e autônomos - Regência. A relação jurídica 
mantida com administradores e autônomos não resulta de contrato de trabalho e, 
portanto, de ajuste formalizado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho. Daí a im-
possibilidade de se dizer que o tomador -dos serviços qualifica-se como empregador e 
que a satisfação do que devido ocorra via folha de salários. Afastado o enquadramento 

FUNDAMENTOS JUF 

tuinte a alterar aquela norma, somando 
os "demais rendimentos do trabalho pa 
título, à pessoafísica--que -lhe preste ser 
pregatício". 35  - 

(c) O STF entendeu que não indi 
bens por não contribuintes, com o quê-
vado alterou mais uma vez a Constituiç 
da seguinte forma sobre a entrada de ber 
Exterior por pessoa física ou jurídica, ai 
habitual do imposto, qualquer que seja a 

-: bre o serviço prestado no Exterior, cabei 
estiver situado o domicílio ou o estabeleci 
cadoria, bem ou serviço. 16 Neste último e 
alargamento da competência tributária 
bros, que restaram autorizados a instil 
Importação, mas sujeitos a todas as deu 
para a criação de um novo imposto, e 
ICMS, conforme sustentamos em estud 

Nesses casos, o Poder Judiciário nãc 
tivo fizesse aplicação analógica da lei 1 

nela não previstos. Para alcançar tais fat 
Legislativo alterasse a lei e alargasse as 
dencia Não pode ser diferente! 

Feitas estas considerações, passareri 
que nos foram dirigidas pelo professor 1 

no inciso 1 do art. 195 da CF exsurge a desvalia 
disciplinadora da matéria. A referencia contida nc 
art. 154 nela insculpido impõe a observância de v 
Inconstitucionalidade do inciso 1 do art. 32  da Le 
que pago a administradores e autônomos - Decla 
tada pela controvérsia dos autos, no que não env 
Tribunal Pleno, RE 166.772, rel. Mm. Marco Auri 
34 896 Ement vol. 1771 04 p 703 RTJ 156-0216 

35. Incluído pela Emenda Constitucional 2C 
36. CF de 1988, alínea "a" do inciso VII do 

pela Emenda Constitucional 33/2001. 
37. Schubert de Farias Machado, "A Emen 

importação in Valdir de Oliveira Rocha (coord) 
33, São Paulo, Dialética, 2002, p. 209. - 
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8. Respostas 

1. -Relevância do - tema econéeitos jurídicos envolvidos 

1.1 O tema "planejamento tributário' escolhido para nossa pesquisa, 
tem relevância prática? 

Sim, e muito relevante, atual, e nos leva a refletir sobre-a razão de 
ser e o alcance das garantias constitucionais que limitam o poder de 
tributar, no momento em que alguns invocam o Estado Social como 
motivo e justificativa para que se amplie o alcance das normas de tri-
butação 

1.2 Quais os principais conceitos da Teoria Geral do Direito que estão 
envolvidos no estudo do planejamento tributário? 

Discutir planejamento tributário exige atenção para os direitos 
fundamentais em geral; e, em especial, para legalidade e garantia da 
reserva absoluta de lei, tipicidade, analogia e segurança jurídica, âmbi-
to de licitudee  liberdade. 

1.3 A expressão "abuso deforma" tem o mesmo significado de "abuso 
de direito"? 

O abuso de direito estará presente quando alguém exerce direito 
com excesso ou de forma anormal para prejudicar outrem Esta posi-
tivado no CC"Art. 187 Também comete ato ilicito o titular de um 
direito que, ao exerce-lo, excede manifestamente os limites impostos 
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costu-
mes" Abuso de direito, portanto, e ilicito O abuso deforma esta rela-
cionado com o uso inadequado de forma jurídica, para um negocio, 
que não teria o efeito desejado se utilizada a forma correta Podemos 
considerar que estas duas expressões têm significados semelhantes. 

1.4 A palavra "simulação" é sinônima da palavra "dissimulação"?  

FUNDAMENTOS JU 

Simular é não ser verdadeiro. É a' 
para disfarçar ou esconder o outro qu 
com o intuito de enganar terceiros. Di 
o que realmente está a ocorrer. São, pc 
lente sentido Nos estudos sobre plan 
que o ato simulado e aquele aparente 
butaria, e o ato dissimulado e o que es 
gação tributária. 

1.5 Quais conceitos da Teoria do Direitc 
dos nos estudos do planejamento trii 

Empregamos em nosso estudo algu 
Geral do Direito' Tributário, dos quais 
tributária e capacidade contributiva. 

1.6 Qque significa a expressão."econom 

E largamente empregada com o s 
ônus" com o pagamento dos impostos 
relação entre uma situação que ãpresen 
ônus tributário, sendo a segunda a mdi 
mia. Leva àinevitável conclusão de que 
situações, e a opção por aquela com m 
planejamento tributário. Tudo sem vioL 

1.7 O. que significa a expressão "engenh6 

- 	, usada como sinônimo, de um plai 
xo, ou seja, quando este exige urna série 
desejado. A necessidade de determinada 
pode motivar o-nome "engenharia". Tam 
lação da lei. 
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1.8 O que significam as expressões «elisão fiscal' «elusãofiscal' «eva-
são fiscal" e "fraude fiscal"? 

Primeiramente, devemos considerar que a atitude do contribuin-
te para minimizar seu custo tributário pode ser tomada antes ou de-
pois de ocorrido o fato gerador da respectiva obrigação tributária. 
Quando é tomada antes, de modo a evitar a própria ocorrência do 
fato tributável, estaremos no âmbito dos atos lícitos e teremos o cha-
mado planejamento tributário. Situações assim a doutrina normal-
mente denomina de elisão ou elusão fiscal. Na outra hipótese, ou seja, 
quando a atitude do contribuinte é tomada depois de ocorrido o fato 
tributável, limitando-se, por isso mesmo, a tentar disfarçá-lo, escondê-
-lo ou simplesmente negá-lo, teremos a evasão ou fraude fiscal. 

1.9 O que significa a expressão "planejamento tributário"? 

Conforme já expusemos nas respostas às perguntas anteriores, e 
em síntese, planejamento tributário é a atitude tomada pelo contri-
buinte no sentido de estudar a legislação tributária e encontrar a ma-
neira pela qual o ato ou negócio jurídico que pretende praticar pode 
ser efetivamente feito sofrendo o menor ônus possível com a incidên-
cia de tributos, sem qualquer infração à norma legal. 

1.10. Qual o limite existente entre o planejamento tributário e afrau-
de fiscal? 

Separar planejamento tributário de fraude tributária é levar em 
conta o lícito e o ilícito. 

No planejamento os atos exercidos pelo contribuinte são lícitos e 
praticados antes da ocorrência do fato gerador da obrigação tributá-
ria. Todos os fatos envolvidos no ato ou negócio jurídico são expostos 
e os contratos próprios. Na fraude o que há é a tentativa de ocultar, 
alterar ou negar os efeitos do fato tributável já ocorrido, deixando 
patente a iicitude. Em outras palavras: no planejamento há adequação 
dos atos jurídicos à realidade fática, e na fraude não. 

FUNDAMENTOS JIJR 

2. O direito ao planejamento tributa 

2.1 O planejamento tributário tem fun6 

Sim, seu embasamento está na Cor 
garantias gerais de liberdade, das quais 
serva absoluta de lei (art. 150, III) e a g 
tiva econômica (art. 170, parágrafo uni( 

22 Existe ou não existe relação entre o 
butário e a garantia constitucional i 

A relação é direta. A garantia cor 
econômica confere a todos .o direito de c 
mente, o que envolve a possibilidade de 
que menor ônus para o empreendedor,: 
de, encontrar o modo mais econômico d 
empreendimento é dever daquele que 
concorrência, pois o contrário redundai 

2.3 O princípio da legalidade tributária 
planejamento tributário? 

Sim, o princípio da legalidade tribu: 
lei é um dos fundamentos do planejan 
não pode haver tributo. A conduta lícit 
não prevista em lei como hipótese de ir 
- de forma alguma - ser alcançada pel 
tributário tem como finalidade enconti 
hipótese de incidência. 

2.4 Em nosso ordenamento jurídico o 
sujeito a exceções? 
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Visto como condição para 	criação de tributos, não há exceções. jeitar-se à realidade fática corno a mesr 
A unica ressalva diz respeito a possibilidade de alteração das aliquotas respeitando seu texto e a norma nele cc 
dos impostos aduaneiros (II, IE e IPI), assim como do JOF, que, devi- 
do à especial prevalência de suas funções extrafiscais, a Constituição : 

Federal admite que possa ocorrer por ato do chefe do Poder Executivo, 3 	Planejamento e ilícito tributário 
nos termos previstos em lei 

. 3 .1 Q que devemos entender por propo 

2.5 Como podem ser qualificadas as ressalvas feitas pela constituição É quando a motivação do ato ou n 
Federal ao principio da legalidade em face dos tributos com fun te relacionada ao exercicio da atividade 
ção extrafiscal? te, pelo que consideramos mais precisai 

estrito Todavia, como o objetivo essenc 
Podemos qualificar tais ressalvas como especiais e inerentes à obtenção de lucro e a economia de tribi. 

função extrafiscal de cada imposto expressamente referido na norma tar esse lucro, entendemos que o ato 
que trata do assunto Isso implica o uso da competência atribuida ao com a unica finalidade de diminuir o 
chefe do Poder Executivo apenas, e unicamente para atender a esta aumento do lucro, também esta imbuic 
extrafiscalidade - ou seja não poderá ser usada simplesmente para 
aumentar a arrecadação 

- 3.2 Por que seria necessário um propós 

2.6 Nosso ordenamento jurídico alberga o princípio da tipicidade 
forma dos atos jurídicos a serem pr 
mica2 

tributária? 

Sim. E decorrência lógica da garantia da reserva absoluta de lei. A falta do propósito negocial estri 
duvida sobre a legitimidade do ato ou r 
contribuinte Contudo, uma vez demoi 

2.7 Nosso ordenamento jurídico admite a tributação por analogia? negocio juridico, o mesmo não poderá,,  
do chamado propósito negocial, como 

Não. A garantia da reserva absoluta de lei tributária não permite gunta anterior, não basta para o Fisco c 
a tributação por analogia Esta proibição esta prevista no paragrafo do contribuinte, mesmo quando o urnc 
únicó do art. 109 do CTN. cio for a obtenção de economia tributa 

ração valida no âmbito do direito priva 

2.8 Evitar o planejamento tributário e um problema do legislador ou 
do aplicador da lei tributária? "prop 3.3 O que devemos entender por 

gencia de proposito negocial e a m 
- Sem duvida, deve ser uma preocupação 	do legislador, a quem um propósito extratributario para 

cabe definir a hipótese de incidência  
cidencia tributaria. Ao aplicador cabe su- de atos empresariais? 

________________________________ 
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O chamado propósito extratri butá rio é aquele que-,não visa a uma 
consequência tributária, quer dizer, é negocial estrito ou extraordiná-
rio. Já nos referimos ao negocial estrito na resposta ao item 3.1. O ex-
traordinário é quando não há o negocial estrito e o que leva à pratica 
do ato ou negócio é um interesse familiar, político, religioso ou outro 
estranho ao negócio, mas que não seja a economia tributária Para nós 
não importa se o propósito é negocial estrito, extraordinário ou apenas 
tributário. Relevante e saber se o ato ou negocio jurídico e licito 

3.4 Por que não é válida a escolha de uma forma jurídica com motivo 
exclusivamente tributário? 

Não encontramos razão para negar validade à escolha de determi-
nada forma de se praticar um ato quando tal escolha tiver como unico 
propósito a economia de tributos. Ao contrário, este menor ônus fiscal 
é motivo bastante a justificar a prática do ato. Mencionamos no texto 
diversos exemplos de escolhas guiadas apenas e tão somente pela eco-
nomia fiscal 

3,5 Qual seria o limite para a liberdade de escolha das formas jurídi-
cas dos atos praticados na atividade econômica? 

A nosso ver, o unico limite e a licitude, com correspondência en-
tre o ato jurídico praticado e a realidade que indica retratar. 

34 O que devemos entender por "abuso de direito"? 

Respondemos ao tratar da questão 13, a saber o abuso de direito 
estará presente quando alguém exerce direito com excesso ou de forma 
anormal para prejudicar outrem. Está positivado no CC: 'Art. 187. 
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exerce-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim economico 
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes" Abuso de direito, por-
tanto, é sempre um ilícito. 

FUNDAMENTOS JUI 

4. A norma geral antielisão 

4.1 O que devemos entender por "norm 

E aquela pela qual se pretende evil 
respeitando os significados que adotam 
que tenta coibir  planejamento tribut 
so, norma geral). É, portanto, diferente i 
em face de um caso específico, no qual 
uma maneira de evitar (ou reduzir) a t 
a possibilidade de incidência do tribut 

4.2 Como se deu a introdução da nor 
direito positivo? 

Ocorreu através da inclusão do p 
CTN. 

4.3 A norma geral antielisão seria inc 
constitucional, seria inútil? 

Será inconstitucional se entenderr 
mitadora da garantia de liberdade de ii 
estiver autorizando ao Fisco desconside 
contribuintes para evitar a ocorrência 
tributária, fazendo incidir o tributo coi 
vessem ocorrido. 

Será inútil se pressupusermos que 
desconsiderado, pois tal desconsidera 
sem essa norma geral. 

4.4 É necessário um procedimento espi 
consideração do ato ou negócio jul 
procedimento? 
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A referida norma geral tem a seguinte redação 'A autoridade 
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos prati-
cados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador do 
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tribu-
tária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordiná-
ria" (acrescido pela Lei Complementar 104, de 10.1.2001, DOU 
11.1.2001). O grifo é nosso, e indica - com clareza - a necessidade de 
procedimento específico, sem o qual não poderá haver a mencionada 
desconsideração. 

4.5 Qual a consequência da não conversão em lei dos dispositivos da 
Medida Provisória 66 que cuidavam do aludido procedimento? 

Os arts. 13 a 19 da Medida Provisória 66/2002 tentaram regular o 
procedimento administrativo necessário para a desconsideração do 
ato ou negocio jurídico. A rejeição de tais dispositivos mantem a au-
sência de regulação, que, por sua vez, como dissemos na resposta à 
pergunta anterior, impede que o Fisco proceda a tal desconsideração. 

4 6 E valido o tratamento do que seria uma elisão como infração a lei 
tributária? 	- 

A elisão fruto de planejamento tributário, que, como dissemos, 
pressupõe atos lícitos, não pode ser considerada infração, sob pena de 
se subverter os conceitos de licito e ihcito e comprometer irremedia-
velmente a segurança jurídica.  


