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estão enraizados.' Não se trata, porém, de conhecimento. Tem-se, nas Ness 

palavras de Pontes de Miranda, o resultado do conhecimento, empregado sentidos, por 
por seres que fazem certo sem saber? O acerto, no caso, advém do sacri- permitem ao 

fício daqueles seres que, fazendo da forma "errada' são eliminados pela mundo ao sei 

seleção natural, ao longo de milhões de anos e de tentativas, mundo. 10  Tarr 

O surgimento do ser humano, criatura dotada de consciência e abundância d 

da capacidade de linguagem,' permitiu a separação entre as "tentativas" cidade de con 

e os indivíduos que corporificam - em seu código genético ou em seu benefício que 

comportamento instintivo-' - os resultados delas.' Diante disso tornou-se processo evol 

possível não só "fazer certo sem saber", mas distinguir as tentativas bem capaz de dar 

sucedidas das malsucedidas, eliminando as últimas em proveito das pri- incrementar s 

meiras 7 , sem que para tanto fosse necessário o sacrifício dos indivíduos por certo, reli 

que as encampam. Forma-se, assim, o que se tem chamado de conheci- é nem nunca 

mento8 , que ocupa um mundo suprassensível composto das criações do culturais ou lii 

pensamento humano. 9  Daí c 

considera-se 

2 Confira-se, a propósito, DAWKINS, Richard. O maior espetáculo da terra: as evidências 
da evolução. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Pauto: Companhia das Letras, 2009, este. É o caso, 	( 

p. 50 e ss. pensamento por 

3 	MIRANDA, Pontes de. O Problema Fundamental do Conhecimento, Campinas: na qual esteja r 

Bookseller, 1999, p. 31. fórmulas que o 

4 Cf. NOZICK, Robert. lnvariances - the structure of the objective world. Massachusetts/ propósito: POPP 

London: Harvard University Press, 2001, p. 299. aberta. Traduçã 

5 Como registra Pontes de Miranda, o instinto "já nos aparecefeito, fixado, rígido. Ligado impossibilidadec 

a interesses graves da espécie, nunca é fútil, - sempre é útil, preciso, por bem dizer esse acesso ser ii 

sonambúlico, quanto ao seu objetivo. O 'animal' a que serve o adquiriu, mas o animal tal por seu cérebro, 

qual o conhecemos sobrevive graças a ele e de certo modo foi feito por ele: as duas longas das espécies - rr 

evoluções formativas, a do animal e a do instinto, estão demasiado associadas, solidárias, ser entendidas, 

para que possamos dissociá-las e conhecer a gênese do instinto." MIRANDA, Pontes de. o world. Massachi. 

Problema Fundamental do Conhecimento, Campinas: Bookseller, 1999, p. 31. 10 DAMASIO, A 

6 	Confira-se, 	a 	propósito, AFTALIÓN, 	Enrique 	R.; VILANOVA, José; 	RAFEO, Julio. São Paulo: Comi 

lntroduccíón ai derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2004, p. 41-47. 11 NICOLELIS, N 

7 RIDLEY, Matt. The rational optimist. How prosperity evolves. New York: Harper Collins, p. 452 e ss. 

2010, p. 1-10. 12 E não teria cc 

8 RESCHER, Nicholas. Epistemology - An Introduction to the Theory of Knowledge. pelos seus sent 

Albany: State University of New York Press, 2003, p. 69-73 argumento que 

9 Karl Popper reporta-se à existência de três mundos distintos. Há um "mundo 1' formado 13 E isso para 

por fatos brutos, os quais existem independentemente da criatura humana, ou de um Miranda a obsei 

observador, mas ao qual não se tem acesso direto. Há um "mundo 2' formado no interior ser, que é, e tal 

da mente dos seres pensantes, por meio de processos neurológicos. E, finalmente, um o vemos por dei 

"mundo 3'Ç composto das criações do pensamento dotadas de autonomia em relação a Campinas: Book 
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corresponde à realidade a que diz respeito. Se se afirma "chove lá fora", 

essa afirmação será verdadeira se, de fato, estiver chovendo no local e no 

momento indicados. Trata-se da ideia aristotélica de verdade como cor-
respondência, subjacente ao realismo ingênuo inerente ao senso comum, 

que orienta a generalidade das nossas ações diárias. O problema é que 

nunca se poderá ter certeza absoluta quanto à veracidade de uma afir-

mação, precisamente porque, como explicado, a imagem que se tem de 

qualquer parcela da realidade será sempre imperfeita e, nessa condição, 

passível de retificação. Essa é a base, como se sabe, sobre a qual Karl Po-

pper construiu, no âmbito da Filosofia da Ciência, as ideias defalibilismo 
e de provisoriedade das teorias científicas. 14 

O falibilismo, com efeito, é um meio termo equilibrado entre o 

ceticismo e um relativismo extremado, este último típico de posturas pós-

modernas anárquicas epistemologicamente." De um lado, adotada a pos-

tura cética, diz-se que, como não se tem acesso direto à realidade e não se 

tem certeza absoluta de coisa alguma, tudo pode ser falso, não sendo pos-

sível confiar no acerto de nenhuma afirmação. 16  Do outro, no anarquismo 

epistemológico, o oposto: tudo pode ser verdadeiro, dependendo do ponto 

14 POPPER, Karl. A vida é aprendizagem - Epistemologia evolutiva e sociedade aberta. 
Tradução de Paula Taipas, São Paulo: Edições 70, 2001, p. 17. 

15 É o caso de posturas como a de Paul Feyeraband e Boaventura de Sousa Santos, por 

exemplo, que a pretexto de combatera dogmatismo no âmbito da ciência e preconizar uma 

maior abertura no que diz respeito a novas teorias, no que estão corretos, exageram para 

afirmar que não há nenhuma razão para se afirmar que a ciência seria melhor, por exemplo, 

que a astrologia ou a religião. Cf., v.g., FEVERABEND, Paul. Adeus à razão. Tradução de Vera 

ioscelyne. São Paulo: Unesp, 2010, passim; ______ ., Contra o método. 2.ed. Tradução de 

Cezar Augusto Mortari. São Paulo: Unesp, 2011, p. 169 e ss.; ______., A ciência em uma 
sociedade livre. Tradução de Vera Joscelyne. São Paulo: Unesp, 2011, p. 92 e ss.; SANTOS, 

Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 

83. Mas, na verdade, o problema está no excesso, pois não é porque a racionalidade é 

falível que devemos optar pela irracionalidade. Cf. FAllALARI, Elio. Instituições de direito 
processual. Tradução de Elaine Nassif. Campinas: Bookseller, 2006, p. 61. 

16 A postura cética, em última análise, defende a possibilidade de estarmos todos 

sonhando, ou, quem sabe, sermos cérebros imersos em um tanque, em um experimento 

científico, o que a rigor, ceticamente falando, não teríamos como negar com absoluta 

certeza. Biologicamente, porém, cérebro e corpo estão interligados, sendo, a rigor, o 

primeiro apenas um órgão do último, pelo que seria impossível o aludido experimento 

científico. Cf. DAMÁSIO, António R. O erro de descartes. Emoção, razão e cérebro 
humano. 2,ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 259. 
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T 
b) não obstante as deficiências apontadas em "a", a condução tas pelos outros 

da vida exige que se tomem decisões, as quais demandam que as ima- O céret 

gens de mundo das quais dispomos sejam consideradas provisoriamen- dução da realid 

te "correta S11.20 mento. Temos i 

Pondo o problema em outras palavras, sempre será possível, re- alidade existe, 

examinando a realidade, aperfeiçoar uma impressão inicial, retificando-a podem confirm 

ou ratificando-a. Mas há momentos em que é preciso agir, ou decidir com maneira, presui 

base nas impressões disponíveis, que serão provisoriamente considera- ou verdadeira, 

das corretas, conquanto passíveis de posterior revisão. É interessante ob- convençam do 

servar, ainda, que essa revisão será levada a efeito com o uso dos mesmos Recorr 

sentidos, e do mesmo aparato neurológico imperfeito, sendo, por isso, preparando-se 

igualmente provisória, em um constante processo de aprimoramento, que ele é, tam 

Exemplificando, quando se observa uma caneta introduzida em um copo quantidade de 

com água, ela nos aparece como quebrada, dobrada ou fraturada. Essa que é feito de 

imagem, porém, é considerada falsa, quando, por meio também dos sen- leve. Depois d 

tidos, apalpamos a caneta ou a observamos fora do copo, e afastamos o objeto entãc 

aquela impressão inicial, substituindo-a por outra mais plausível. 2 ' Contri- mente assim, 

bui decisivamente para essa retificação, por certo, também o contato com Verda 

os demais sujeitos cognoscentes, que podem ter da mesma realidade im- relacionados. 

pressões diversas, o que fará com que uns questionem as afirmações fei- Por is 

visória. Ou, ME 

o que, na passagem anteriormente citada, Pontes de Miranda refere como "resultado visoriamente. 
do conhecimento", levado a cabo por organismos vivos que "fazem certo sem saber". A 

essa mesma conclusão de inacessibilidade direta da realidade chega Carl Gustav iung, 

quando reconhece que tudo "o que percebo externa e internamente é representação 22 HESSEN, Joh 

ou imagem, uma entidade psíquica, causada, segundo penso, por um correspondente Cuter. São Paulo 

objeto 'real'. Mas devo admitir que minha imagem subjetiva só é idêntica grosso Introduchon to 

modo com o objeto. Todo pintor de quadros concordará com essa afirmação, e o físico 2003, p. 108. ls 

acrescentará que aquilo que nós chamamos 'cores' são na verdade comprimentos de a verdade. Ao cc 

ondas. A diferença entre imagem e objeto real mostra que a psique, ao perceber o maioria e nenhi. 

objeto, altera-o acrescentando ou excluindo certos detalhes. Por isso a imagem não é TARUFFO, Miche 

causada inteiramente pelo objeto; também é influenciada por certas condições psíquicas 2009, p. 79-81. 

pré-existentes, que nós podemos corrigir apenas em parte..." JUNG, C. G. Cartas - 1956- 23 Em um plan 

1961. Petrópolis: Vozes, 2003, v. III, p. 231. por exemplo, q 

20 Como lembra Nicholas Rescher, sabemos que nossos sentidos nos enganam às vezes, relativamente v 

mas confiamos neles até que nos convençamos do contrário. Cf. RESCHER, Nicholas. muito diferente, 

Epistemology - An Introduction to the Theory of Knowledge. Albany: State University of porém, conqua 

New York Press, 2003, p. 83. trabalho, pelo q 

21 STROUD, Barry. On Scepticism. In: EDMONDS, David; WARBURTON, Nigel. Philosophy Per Ia verità. Re 

bites. Oxford: Oxford University Press, 2010, p. 112-124. Susan. Manifes 
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experimentou, que o que se sabe sobre determinado assunto é verdadeiro. 3. Regras Ji  
Mas pode não sê-lo, e se alguém demonstrar o contrário, a teoria terá de 

ser refeita .14  Veja-se que a presunção não é um meio de prova. A presunção 

é uma consequência de se considerar que algo foi "provado". É um raciocí- Como E 
nio lógico, uma inferência feita a partir de elementos de convicção imper- mana - e mesa 
feitos, feito naturalmente pelo cérebro humano". renda não por 

Não se trata, como se vê, de algo privativo de um processo judi- -, ela assume ri 
cial ou administrativo, ou mesmo restrito à aplicação de normas jurídicas. vando-o a discil 
Cuida-se, de rigor, de algo inerente à cognição. No campo da aplicação das processo de api 
normas jurídicas, essa atividade cognitiva é sujeita a algumas regras, que que aquele a ta 
eventualmente formulam exigências inexistentes no campo epistemológico de que possa a 
mais geral, conforme será explicado a seguir. De uma forma ou de outra, é nas normas qu 
importante conhecer o processo pelo qual a mente humana conhece a re- Antes 
alidade factual, e especialmente suas limitações, para que se evitem certos associadas à qi 
equívocos quando se trata de disciplinar ou avaliar o exercício dessa mesma uma "nuvem" 
atividade por parte de quem corporifica um árgão julgador ou está, de aI- tes, que costur 
gum modo, encarregado da aplicação de normas jurídicas. var". Mesmo 

(v.g., a prova d 

usada para de 

a) a c 

feita pela part 

sentença, o ou 
b) os 

cia é uma proi 
c) o a 

Tradução de Rachei Herdy. Rio de Janeiro: Loyola, 2011, p. 228. Como aponta HAACK, meios referid 
a crítica relativista, em última análise, é autodestrutiva e, ainda, falaciosa, pois não se 

à parte prova 
"pela pode, 	investigação honesta, descobrir que não há investigação honesta." (p. 231). 

24 A ciência vive o chamado "paradoxo do prefácio", assim entendido aquele do autor E im 

que, no prefácio do livro, pede desculpas pelos erros. Trata-se de um paradoxo porque, se tenham zona 
existem erros e o autor sabe disso, deveria corrigi-]os. O problema é que o autor sabe que exemplo, de 
há erros, dada a imperfeição de qualquer obra humana, mas ainda não sabe onde estão. com as despe 
25 Por isso, Florence Haret afirma que "com o enunciado presuntivo, produz-se efeito de 

identificação entre o fato linguístico descritivo e a realidade social ou empírica. Admite- 

se um pelo outro como se fossem uma só coisa." (HARET, Florence. Teoria e Prática das 26 Confira-se 

Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2010, p. 158). Essa identificação é constitucional e 

feita naturalmente pelo cérebro, que tende a preencher vazios em seu processo cognitivo XIX Encontro N 

(gap filling). Cf. RESCHER, Nicholas. Epistemology - An Introduction to the Theory of de Junho de 2C 

Knowledge. Albany: State University of New York Press, 2003, p. 93. arquivos/anais! 
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do "a", o que às vezes pode ter consequências diversas. Com  efeito, uma 

coisa é saber quem deve pagar - ou adiantar - os honorários de um peri-

to; outra coisa é determinar quem verá a sua versão dos fatos prevaIecer,  

se não for realizada a perícia, ou se ela revelar-se inconclusiva. Já quando 

se cogita, por exemplo, de prova direta, em contraposição a prova indi-

reta ou indiciária, supondo-se admissíveis umas, mas não outras, se está 

fazendo uso da palavra com o significado "b". 

E, como afirmado, é principalmente no trato das questões ligadas 

à prova que a ordem jurídica veicula os mais importantes disciplinamen- 

tos relativos à atividade cognitiva, quando relacionada à determinação 

da ocorrência de fatos que preenchem suportes fáticos normativos. É o 

caso, por exemplo, da vedação ao uso de meios de prova que tenham sido 

obtidos em violação à ordem jurídica (provas ilícitas), em decorrência do 

disposto no art. 5•2,  LVI, da CF/88. Outro importante aspecto a ser consi- 

derado é a exigência de que o juiz fundamente as suas decisões, pelo que 

a prova, no sentido "a", não pode ser a mera crença subjetiva, mas aquela 

racionalmente demonstrável, nos termos do art. 93, X, da CF/88. Como 

nota Marcelo Lima Guerra, essa "convicção" é uma genuína decisão e, 

nessa condição, deve ser fundamentada. Por isso mesmo, a "prova como 

resultado" não deve ser propriamente definida como "a crença subjeti- 

va", mas como "o argumento" capaz de fundamentar racionalmente essa 

crença, sob pena de cair-se no psicologismo no qual parece estar presa 

a grande maioria dos estudiosos do assunto no Brasil.` Nessa ordem de 

ideias, e tendo o dever de fundamentação - inclusive no que tange à par - 

cela da decisão dedicada aos fatos - pode-se dizer que meio de prova 

("prova" no significado "b", supra) é, a rigor, tudo apto a servir "como 

justificava desta decisão, ou seja, como justificativa da aceitação como 

verdadeira de uma das alegações controvertidas sobre fato relevante", 

o que aproxima os significados "a" e "b", que podem continuar sendo 

diferenciados se por "b" se entenderem quaisquer meios, em tese, e por 

"a" apenas aqueles que concretamente propiciam fundamento à decisão. 

Mas note-se que nem todo disciplinamento jurídico, inerente à 

atividade cognitiva do aplicador de normas jurídicas, consiste na criação 

27 GUERRA, Marcelo Lima. Op. Cit., p. 7745. 

28 GUERRA, Marcelo Lima. Op. Cit., p. 7746. 
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necessariamente estarão propensas a colaborar com a descoberta da ver-

dade, oferecendo versões divergentes sobre os fatos, princípios como o 

do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF/88, art. 
52, LIV e LV) impõem ainda a participação dos interessados, ou a oportu-

nidade de participação, em contraditório, sobretudo no que tange à con-

fecção dos meios de prova, ao seu ingresso no processo, à sua interpre-

tação e (em eventual recurso) aos efeitos que produziram na convicção 

(necessariamente objetivada na fundamentação) do julgador. 

Se o processo no âmbito do qual o litígio será equacionado é de 

natureza administrativa, pelo menos no âmbito do direito brasileiro, há 

também particularidades a serem destacadas, não presentes da mesma in-

tensidade se o processo é de natureza jurisdicional. Com  efeito, no proces-

so administrativo há, por parte do Poder Público, o exercício do autocontro-
le, decorrente do princípio da legalidade. A Administração não tem apenas 

o dever de praticar atos em observância à lei, mas, como decorrência desse 

dever, está igualmente obrigada a corrigir atos que tenha eventualmente 

praticado em desconformidade com a lei. Essa correção pode, aliás, deve, 

ser feita até mesmo de ofício, razão pela qual, quando feita mediante pro-

vocação do interessado, não há de seguir formalidades de maneira rigoro-

sa, salvo quando destinadas à proteção desse interessado e de seu direito 

a uma resposta. Como a forma processual existe para, dentre outras fina-

lidades, proteger as partes de um possível arbítrio do julgador, 29  e como o 

julgador, no processo administrativo, é também parte, a forma existe, no 

processo administrativo tributário, para proteger o cidadão contribuinte, 

não podendo um ato ser praticado em seu desfavor sem obediência, v.g., 

ao contraditório, à ampla defesa etc. Mas, em desfavor da Administração, 

não há nada que o impeça, até porque é ela própria quem está agindo. Isso 

tem reflexos diretos na produção de provas, que não segue as mesmas for-

malidades inerentes ao processo judicial. Não se admite, por exemplo, que 

uma perícia não seja realizada, conquanto reconhecidamente necessária, 

pertinente e praticável, apenas porque o contribuinte não a teria solicitado 

da forma correta (v.g., esquecendo de indicar o assistente técnico ou de 

formular desde logo os quesitos a serem respondidos). 

29 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003, v. 1, p. 37. 
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seara. Sem ingressar demasiadamente em aspectos de direito material 

tributário, é o caso de recordar, apenas, que o planejamento tributário é 

a organização lícita das atividades do contribuinte, de modo a que sobre 

elas recaia o menor ônus tributário possível. Por meio dele, que é ativida-

de-meio, alcança-se a elisão fiscal, que é seu objetivo ou fim. 

Isso permite apartar, de logo, situações relativas a planejamento 

tributário daquelas nas quais há evasão fiscal, pois nas primeiras o sujeito 

passivo evita (ou atrasa) a incidência das normas tributárias, realizando 

fatos diversos daqueles previstos em seus antecedentes, enquanto nas 

segundas o sujeito passivo não observa normas incidentes, as quais em 

seguida têm sua aplicação obstruída com o uso de meios destinados a 

encobrir a realidade (notas calçadas, adulteração de registros etc.). 

Nos casos de evasão, o pressuposto para o lançamento das 

quantias devidas e não pagas é a demonstração da falsidade dos registros 

apresentados, das notas contabilizadas etc. Já nos casos de elisão, obtida 

por meio de planejamento, o grande questionamento reside em saber 

se existem quantias devidas, pois a atividade desenvolvida pelo sujeito 

passivo é, em princípio e por definição, lícita, destinada a reduzir o ônus 

tributário por meio da não realização dos fatos previstos nas normas jurí-

dicas correspondentes. 

Não parece correto dizer que um ato praticado validamente, sem 

qualquer patologia que o invalide à luz do direito empresarial, contratu-

al, societário, trabalhista etc., seja inválido apenas em matéria tributária. 

Tampouco parece adequado dizer que tal ato até pode ser válido, para 

qualquer ramo ou finalidade, mas será "ineficaz" apenas em matéria tri-

butária. Se o ato é abusivo, excessivo, praticado em fraude à lei, assim 

poderá ser considerado para qualquer finalidade, e não só para fins tribu-

tários, e vice-versa. É igualmente inadequado dizer-se que essa ineficácia 

poderia decorrer da mera ausência de um propósito negocial "extra-tri-

butário". Se não há abuso, não será a carência de um resultado diverso 

da economia tributária que irá invalidar, ou pior, tornar ineficaz "para fins 

tributários" um negócio. A falta do propósito "extra-tributário", aliada a 

outros fatores, pode denotar abuso, mas, insista-se, ela, por si, não tem 

necessariamente esse efeito. 

Mas, como se disse na introdução, não é o propósito deste trabalho 

examinar tais aspectos fundamentais. Eles foram rapidamente mencionados 
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abusivo" (v.g., parcelas elevadas e em quantidade reduzida, transmissão 

da propriedade do bem locado ao locatário etc.). Dizer que algo é abusivo 

não deixa de ser um julgamento, e não um mero juízo descritivo: decorre 

de premissas normativas (que dizem quando um fato, em tese, é abusivo) 

e fáticas (saber se os tais fatos estão, ou não, configurados). 

Ainda que situado na esfera do Direito de Família e do Direito 

Sucessório, e ostente alguns traços talvez um tanto desatualizados (em 

face, v.g., do reconhecimento atual do direito de pessoas do mesmo sexo 

de casarem-se), o exemplo abaixo, trazido por Marco Aurélio Greco, é útil 

para ilustrar o que se está aqui tentando dizer: 

Na França foi criada uma figura, por lei, que se chamava de ado-
ção simples porque se exigia um menor número de requisitos 
para que as pessoas pudessem ser adotadas. A finalidade era 
facilitar as adoções. Colocou-se como um dos requisitos que o 
adotante fosse mais velho que o adotado, mas não se especifi-
cou (exatamente porque se queria facilitar a agilizar a adoção) 
se podia ser uma pessoa de 22 com uma de 14 anos e assim 
por diante. O que aconteceu? Masson cita dois casos que foram 
levados aos Tribunais nos quais o exercício do direito de ado-
ção foi considerado abusivo, porque se tomou a adoção como 
instrumento para viabilizar casais incompatíveis; o primeiro foi 
o caso de um senhor casado de 75 anos de idade que adotou 
a concubina de 25 anos, porque com isto asseguraria direitos 
hereditários. Ele não poderia casar com a concubina e usou a 
adoção para obter certo fim que é próprio do casamento; isto 
foi detectado e gerou um processo. O segundo caso que ele cita 
é de um casal de homossexuais em que o mais velho adotou o 
mais moço para assegurar também direitos patrimoniais. 
Qual é a relevância dos exemplos? Quando se fala em adoção, 
imediatamente pensamos numa figura de proteção de uma 
criança, um carente, um órfão; mas quando se começa a enxer-
gar apenas a figura legal e se procura dizer que há um 'direito 
de adotar' pelo qual é possível com isso assegurar um direito 
hereditário para uma pessoa mais moça (a figura que estava na 
lei), ao exercer o direito de adotar o agente pode estar agindo 
contra o seu perfil objetIvo e aí vai ser declarado o abuso no 
exercício do direito. 34  

34 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributário 
Paulo: Dialética, 1998, p. 80. 
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6. São Adi 
Baseados 

Mas há, ainda, a circunstância de que os fatos, isso já foi dito, só 

deixam marcas quando acontecem, nunca quando não acontecem. Assim, 

em regra é de quem afirma a ocorrência de um fato o ônus de demons-

trá-lo, até porque só a essa pessoa é possível fazê-lo. Novamente, não 

se trata de algo próprio de questões jurídicas, mas inerente à cognição 

humana: também na comunidade científica é de quem afirma a existên-

cia de um fato o ânus de demonstrá-lo, não fornecendo provas irrefu-

táveis dele, até porque não as há, mas indicando elementos que permi-

tam, minimamente, presumir sua existência, o que joga sobre os demais 

membros da comunidade o ônus de demonstrar o contrário, vale dizer,  

de demonstrarem a falsidade da afirmação correspondente.` Ao fim e 

ao cabo, cotejadas as várias teorias a respeito da existência e do modo 

de ser do aludido fato, com as várias fundamentações a elas oferecidas, 

a comunidade científica optará por aquela menos deficiente, ou, por ou-

tras palavras, capaz de gerar presunções mais fortes de sua ocorrência. É 

por isso que fósseis de dinossauros são, por cientistas sérios, vistos como 

evidências do processo evolutivo, e não como restos dos animais que não 

conseguiram subir na Arca de Noé. 

Como à autoridade fiscal compete, ao motivar o lançamento, 

afirmar sobre quais fatos ele se apoia, cabe a ela, por igual, demonstrar o 

acerto dessas afirmações. Se não o fizer, desincumbindo-se do ônus que 

carrega, presumir-se-ão não ocorridos os tais fatos e, assim, não se pode-

rá manter o lançamento. É o que consta, de forma didática, do art. gg  do 

Decreto 70.235/72. 

Mas, mais relevante do que saber de quem é esse ônus é saber 

quando se considera que ele foi atendido, e quais as consequências disso, 

o que conduz à ideia de atos calcados em fundamentação factual defi-

ciente, comumente chamados de "fundamentos apenas em presunções", 

assunto do qual trata o próximo item. 

38 DAWKINS, Richard. The God Delusion. Bantam: London, 2006, p. 52. 

39 Nesse sentido, o então conselho de contribuintes já decidiu: "PAF - ÔNUS DA 

PROVA - cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do direito 

de lançar do fisco, comprovado o direito de lançar do fisco cabe ao sujeito passivo 

alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los, comprová-

los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as regras de 

distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente. [.]" Ac. un. da 8ü C 

do líi CC, Recurso nã 133271 - Acórdão nã 108-07602 - Processo 10120.006617/2002-04 

- Rel. Ivete Malaquias Pessoa Monteiro —j. 511.2003. 
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1 
va, até porque, se uma prova, mesmo que direta, não gerasse apenas uma importante falt 

presunção, mas a própria "certeza absoluta" a respeito da ocorrência do voco laboratori 

fato, nenhuma prova em contrário seria possível, sendo certo que a aludi- de um exame d 

da certeza absoluta não existe em nenhum setor da cognição humana.` Mesm 

Por outras palavras, caso só uma prova "definitiva" pudesse funda- que ele é, igual 

mentar o lançamento - e se realmente existissem provas assim - como seria tese, possível à 

possível ao sujeito passivo, em sua impugnação, produzir provas em contrá- que se trata de 

rio? Todo lançamento ou seria deficiente em seu lastro probatório (basean- Em sul 

do-se "apenas em presunções"), sendo, só por isso, nulo, ou, alternativamen- duzirá apenas 

te, seria válido mas inatacável, pelo menos no que tange à sua base factual, lidade é verdac 

porquanto calcado não em presunções, mas em certezas inafastáveis. diferentes, gerE 

Na verdade, como explicado na parte introdutória deste artigo, diante do conJL 

toda prova é provisória. Toda afirmação que se faz a respeito da reali- partir de seu 1 

dade, por mais bem fundamentada, será considerada correta até que se -estabelecido p 

demonstre o contrário, pois o próprio acesso que a criatura humana tem O que 

a essa realidade é precário, conduzindo sempre a juízos provisórios. Mes- to, é a circunst 

mo o que vemos diante de nossos olhos nos permite apenas a construção as razões - apt 

de uma imagem, que consideramos verdadeira até que nos convençamos são - que o 1ev 

do contrário; mas quantas vezes, ao chegarmos mais perto, ou lançarmos tos. E, para qu€ 

mão de sensações oriundas de outros sentidos, não verificamos ter sido que a presunç 

falsa a impressão inicial, retificando a aludida imagem? tal ordem que 

Adistinção entre prova direta e indireta, portanto, não étão níti- opostas 	ela. C 

da quanto parece, pois toda prova, em última análise, é indiciária, geran- as afirmações c 

do apenas uma presunção de que o fato afirmado realmente aconteceu. E cisão, ou o ato 

é justamente por isso que, pois mais provas que tenham sido produzidas suscitar - e der 

em um sentido, outras podem sê-lo em contrário. Dá-se )  

Pode uma parte, diante de provas produzidas pela outra, em des- va, seja na exig 

conformidade com a versão dos fatos que considera correta, trazer aos algo semelhan 

autos meios de prova capazes de gerar presunções mais fortes em senti- cimento em ge 

do contrário. Ou pode trazer elementos que, conquanto não gerem pre- Se alg' 

sunções ainda mais fortes, enfraqueçam a presunção gerada pelo meio de, e é questior 

trazido pelo adversário. É o caso, por exemplo, de alguém que demonstra  
44 CL PRAKKEN, 

43 Por isso mesmo, Fabiana dei Padre Tomé, em trecho aliás invocado por Samuei 1 	Disponível em: < 

Gaudêncio, é mais comedida e exige que o lançamento seja fundamentado em "provas 	 em 12/5/2012, p. 

suficientes". TOMÉ, Fabiana dei Padre. A Prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 	 45 RESCHER, Nic 

2005, p. 232. 	 Aibany: State Uni 
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O problema é que a justificativa também pode ser questionada, suscitando 

nova justificativa, e, naturalmente, novo questionamento, levando a um 

possível regresso ao infinito. Quem já se deparou com uma criança muito 

curiosa, na conhecida "fase do 'por quê?", vivenciou algo semelhante.`

Trata-se do problema clássico, relacionado à fundamentação do conheci- 

mento, intitulado Trilemo de Fries ou Trilemo de Münchausen. 47  
Diz-se trilema porque existem três - e não duas - soluções para 

a questão, sendo problemático escolher qualquer delas. A primeira é o 

recurso ao dogmatismo: encerrar a cadeia de questionamentos dizendo, 

simplesmente, algo como um "porque sim!". A segunda é o regresso ao 

infinito: seguir respondendo a cada questionamento com uma nova fun-

damentação, que poderá ser desafiada por um novo questionamento, in-

finitamente. E a terceira é o recurso a um "psicologismo": há um momen-

to em que se decide parar, por se considerar que "estamos satisfeitos" 

com o resultado até então obtido, o que não impediria a reabertura dos 

questionamentos, se isso se mostrar necessário. 

Essa terceira solução, conquanto melhor que as anteriores, in-

corre em certa circularidade, pois invariavelmente esse "estar satisfeito" 

envolverá o apoio da afirmação questionada em elementos já utilizados 

em afirmações anteriores. Não há esse problema, porém, caso se adote 

uma solução falibilista: encerra-se a cadeira de fundamentações quando 

a presunção de correção gerada por elas permitir a quem fundamenta 

inverter a pergunta: em vez de continuar respondendo, infinitamente, a 

constantes "por quê?" formulados pelo interlocutor, aquele de quem se 

exige a fundamentação poderá, a certo ponto, afirmar: "por que não?", 

46 Para a natureza profundamente filosófica dos questionamentos infantis, confira-se: 
MATTHEWS, Gareth B. A filosofia e a criança. Tradução de Carlos S. Mendes Rosa. São 
Paulo: Marfins Fontes, 2001, passim. 
47 POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica, 12. ed. Tradução de Leônidas Hegenberg 

e Octanny Silveira da Mota, São Paulo: Cultrix, 2006, p. 99. Diz-se Münchausen por conta 

de uma alusão irônica à história desse personagem lendário, que teria, dentre outras 

peripécias, conseguido a proeza de sair de um pântano no qual estava atolado com seu 

cavalo, tendo para tanto puxando as próprias tranças para cima. Se se diz que se pode 

interromper a cadeia de questionamentos porque intuímos que a fundamentação é 

adequada, estaremos fundamentando o conhecimento nele próprio, de forma circular. 

Crítica semelhante pode ser feita a teorias autopoiéticas do Direito: em qualquer caso, 

se está fundamentando algo em si mesmo, tal como o aludido Barão. 
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T 
o admitem no caso de simulação, por terem, não raro, visões diferentes 

sobre quais fatos configuram uma simulação, por exemplo. 

Na temática relativa à prova, e à sua valoração, dá-se o mesmo. 

Daí a importância do exemplo, colhido, nas linhas que se seguem, do caso 

concreto avaliado pelo então Primeiro Conselho de Contribuintes, quan-

do do julgamento do acórdão 107.08.326, em novembro de 2005. O pro-

pósito não será, propriamente, o de ratificar ou criticar o entendimento 

do Conselho, mas o de aproveitar o caso examinado, apontando-lhe as 

particularidades e as consequências jurídicas que dele podem ser extraí-

das. Naturalmente, daí poderá decorrer uma crítica ao entendimento do 

Conselho, ou uma subscrição a ele, mas essa será uma consequência do 

fato de se estar examinando a mesma situação concreta por ele julgada, e 

não o propósito deliberado desta análise, que não partiu de uma perple-

xidade anterior com as conclusões do julgado. 

No caso em questão, os sócios de uma pessoa jurídica (Pil) cons-

tituíram outra (PJ2), com os mesmos sócios, funcionando no mesmo en-

dereço, com a finalidade de desempenhar atividade que normalmente 

estaria envolvida entre as atividades da primeira, mas foram dela apar-

tadas. Ambas funcionavam utilizando um mesmo nome de fantasia, mas 

enquanto uma delas estaria encarregada de elaborar projetos personali-

zados para a fabricação de móveis, a outra seria incumbida de fabricar os 

móveis projetados. Tudo teria sido montado, segundo o Fisco, com a fina-

lidade de artificialmente alocar a maior parte da receita para aquela que 

idealizaria o projeto: a venda, que para o cliente aparecia como uma só, 

era parcialmente dividida em dois contratos, a fim de submeter a maior 

parte da receita dela decorrente ao IPI e não ao ISS. Para a Fazenda, tal 

procedimento seria uma simulação, desconsiderada nos termos do art. 

149 do CTN e submetida à multa agravada. Não se tratava, porém, de 

auto de infração destinado a exigir o IPI, mas sim o IRPJ e tributos reflexos. 

Quanto à questão da validade do planejamento, parece ter havi-

do, no caso, não uma simulação, mas abuso de direito. 

Embora as figuras sejam semelhantes, diferenciá-las pode ter 

efeito prático importante se se entender que, em casos de simulação, 

a desconsideração pode - e sempre pôde - ocorrer, normalmente, nos 

termos do art. 149 do CTN (aplicando-se, inclusive, a multa agravada), 

mas que, nos casos limítrofes de abuso de direito e de fraude à lei, seria 

50 Afinal, "na si 

MIRANDA, PontE 

§ 17, n. 8, p. 53. 

51 Algo que tal' 

no CTN em torr 

prática - nem 5 

individuais à pr 
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divorciado da razão a que se destinam. Daí a aplicabilidade, sob a nossa 

ótica, do disposto no art. 187 do Código Civil 52 , e, também, no art. art. 50 

do mesmo Código`. 

Tais artigos, é certo, tampouco vigoravam quando da ocorrência 

dos fatos em questão, mas pode-se entender que eles apenas explicitam 

ideia já existente e presente no âmbito da apreciação dos negócios jurídi-

cos, independentemente de positivação explícita. O que se pode questio-

nar, vale insistir, é se tais ideias podem ser suscitadas em matéria tributá-

ria antes e independentemente de editada a regulamentação exigida pelo 

art. 116, parágrafo único, do CTN. 

Vale ressaltar que mesmo ultrapassados esses aspectos, vale di-

zer, admitida a presença de abuso e posta de lado a necessidade de regu-

lamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN, que à época dos fatos 

nem existia, o lançamento pode ainda ter incorrido em outros equívocos, 

decorrentes justamente do dever de proceder à aludida "desconsidera-

ção", o qual nem sempre é levado a cabo coerentemente pelas autori-

dades da Fazenda Pública, que não raro desconsideram a personalidade 

quando isso lhes convém, mas consideram-na, na mesma autuação, in-

coerentemente, quando isso também lhes é interessante. É o que ocorre 

quando, por exemplo, desconsideram pessoas jurídicas criadas por pres-

tadores de serviços autônomos, para destes cobrar o IRPF, mas não as 

desconsideram para o efeito de abater, da quantia a ser exigida da pessoa 

física, as importâncias já recolhidas pela pessoa jurídica.` 

52 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes. 

53 "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de 

certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares 

dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Quanto à aplicabilidade ao Direito 

Tributário da ideia subjacente ao artigo, note-se que a Administração Pública, capaz 

de constituir seus próprios títulos executivos, não precisaria pedir ao juiz a aludida 

desconsideração, como não precisa, em regra, pedir a juiz algum que declare os direitos 

que entende possuir, condene quem acha que deve ser condenado ou constitua novas 

situações jurídicas. A Fazenda simplesmente lança, cabendo ao sujeito passivo da relação 

tributária, se for o caso, questionar o que foi lançado, administrativa ou judicialmente. 

54 Foi o que se deu no célebre caso do treinador Luis Felipe Scolari, tendo, nesse ponto, 

568 	Hugo de Brito Machado Segundo, Álisson José Maia Meio (Orgs.) 

No caso 

bas as pessoas ji 

ce ter sido feito 

pesas e receitas, 

para "presumir" 

mento de pedid 

recebidos depoi 

não tem relaçãc 

foi o ponto cent 

Não é c 
a 

centrais, substai 

reito material er 

o aspecto proba 

diferenciar, na 

de perto interes 

porque o "fato" 

raro é um fato ir 

não na determir 

qualificação no 

Para fa 

nam, e ilustrar 

guém é cruel é 

o Conselho de Cor 

determinar essa d 

de Contribuintes, E 

Planejamento Trib 

55 Para uma aba 

MACHADO SEGUN 

PEIXOTO, Marcelo 

Tributário. São PaL 

56 Fatos brutos 

pensantes, por co 

chuva, de uma ár' 

de uma morte et 

regras constitutiva 

o caso de um gol, 

Para aprofundamE 

Tradução de Migu 



!PJ{ eioowsid3 ap sopns 	(58J0) OAJ etelt 

	

66 d 
(ÇQQ  'Sop!ed :euOIDJe IpueJ langiVj ap oe5npejj 	'ouod ssu 'opua 

oibo,oiqoinu 	j uqo 'ivs :s-eitjuoD  'ELUal  ou ouwepunjode eJed 	UWte!D!pfl{ no e 

	

zaipex ep epao[ ewn ap 'oo'çy $d ap enp ewn ap 'jeud wn ap 'log wn ep ose o 	o5eai ep oAissed oi 

weu43p so wisse anb 'euewnq ejneij ejad 	'seALn SuoJ SJJ 	SPAOU eni.usum no  oF 

	

p apuadap eiJusix eÍnD sB!nbe  OES SieuotDflLsu! SOE4 SO ef De aljow ewn ep 	SO!eJ!P SO eiepep eni 

	

no ouewiseu wn ep 'ojno eee enb lewiue wn ep 'iej enb ejoAje ewn ep 'eAnqD 	eppnje e zinÍ oe .up 

ep OseD  o 	sesep ejed jod seo5in4sui ep oe5eijj ep 'aluinggsuo3 iod 'seuesued 	zedeD 'e3jqnj oe5ej 

	

soefns ep e!Dus!xe ep epuedepui eiDu.iJoJo eÍn seienbe  os sonq soej 99 	o!eJ!O OE epepijiqeJi 

	

I7LE-6SE d'LOO 'dVJ :olned O5 o!Jpnq!Jj 	SeJenDJed sueq soe 

	

ouawo[euo/d (o) ep epniv eej sor 'QVIGNV seej  oIeDJevJ 'OIOXId 	eP S0i!eje  so enb 'o 

	

:ul -oijelnq!jl OUeWeÍeUetd o eiqos SON seteiS -o!j£] ep on 'OGNflE15 0GVHINV1 	'jed ep ouewiienb 

	

:as-eJLJuoD lasal we Isewal siel ep oiedsej e one esep weepioqe ewn eJed SS 	ap OIASeP ojed opezu 

W!SSt3d 'LOOZ 'xe :olned oe opu?pnJds  unr op Zfl7 Ç o/J9nq!Jj ouawD[aUoId 

	

(pJooj) seinoa 'VJJHSVV'JVÀ  we neAaiJSe es eiep ouiol we enb o e 'seuinqJuoJ ep 	no J-eoq ejed 'leio 

	

OLflCSUOJ op 1tjily-901 opiçj o 'os9doid e 'es-eJfjuoj o3npep esse .ieuwJeep 	epexe '01-DJexe oe 

'souew ojed 'eied osin:)aj nos oe ouewAoJd lepied opep eunquuoj ep OLflSUOJ O 

VS 

p ozinÍ Wfl no 'OALVJJSP 	UWeJW 'Oej ap ozinÍ wn a laniD a wang eossd ep eP!!X 

-e anb Jz!p  :Jeepui 	s-pod 'OUWOJ wa apepin:).4!p e JeJsnIi 9 'weu se OU SeW 'ddHI 

-nd ÁJeH jod opejoidxa oidwxe  ap osn @IUaWeAOU Jzej eJed -sajd jod sepeu 

95IeuOpnmSu! IAJU ou o5eJLJiIenb woo anb o 

ens eu sew 'onJq oej ouenbu 	epuuoo ens ap o5euiwaep eu ou -U! 'o5enne ew 

eisJAoJuoJ e opups 	'onJq oej wn ou e 'Ieuopnmsui oe4 wn a ojei epep!Ieuosjed E L 

ou eiJnq!J 	ewou ep oxj eodns o equeeJd enb 	o enbod -!JO3ne seed eu 

euewiedpuiJd 'o!eJip ep segsenb e ojej ep seQsenb 'esseeu oed ep -eJep!suoJsep,, e 

sew enb ou 'no 'JoIeA  ep sozinf ep oej ep sozinÍ 'ejiejd eu 'JeoueJejip 'SODOAJflbe sono 

P,WP oenb o esow ose 	o 'ela e o5eeJ we ' 	5ou9eqoJd oedse o soej sop P:)oda e 

eed epeio 	se '!nbe  'o5uee 	eweqoJd ou opInoAue Ie!W  O)eJ -flJ ep epepisse 

-ip oe no oijelnq!jl oueweÍeueid oe sepeuopeie 	'sieiuesqnS 'S!eJueJ -!P ee 	'sopedse 

seosenb se ieuiwexe 'wjod 'oqieqejl esep ois9dojd o a  oe 

o5enne ep Jes ep oezei eJIOPCPJaA e e eeqep op lei~uaD ouod o ioj oed epixe oeie: 

enb e 'opJJoJo oijelnq!jl ouewe[eueid o wo 	ewnje o5eIeJ wai ou -?Inq!jl eieew u 

'JO!J e 'enb opep '- opezeJs•LJ oe joijesod opoJed we 'siodep sop!qeDeJ -oLsenb epod es 

op!s weiJe 'esejdwe e opunes 'enb e - sopein~ej ou sop!ped ep ouew -pJní soioeu s( 

-NDueeJd oew op jujed  e e;!a:)aj ep oessiwo enoq enb ,jiwnsed,, eed weiDiIdxe seued 

epepione eled  opesn O!J!JD  o jeuo4sanb e!-es-Jepod 'seeej e sesed e!JuJJoJo ep opi 
-sep sepeJ4!un ep s!OdeP 'opei ono JOd Oe5eZ!IeJSt4 eled O!eJ opis Je e 

-ejed enb o 'sesedsep se wqwe e 'oun[uo 	we sepJn[ seossed se seq Qç 	je 	ou 'w 

-we ep seieej se JeJepisuoJ oso!Jedw! e!es 'ewexe we ose 	ON essou e qos 'epe; 



ii 

valor? Até que ponto essa afirmação, de que alguém é cruel, exigirá "pro-

vas"? Na verdade, pode a discussão em torno da "crueldade" do sujeito 

desenvolver-se em torno de fatos "brutos", ou do enquadramento desses 

fatos em normas - jurídicas ou não jurídicas - que os tornam (lhes dão 

a qualidade de) "institucionais". Admitindo que todo acesso da criatura 

humana à realidade é intermediado por seus sentidos e pela linguagem, 

a própria distinção entre fatos brutos e fatos institucionais é muito mais 

quantitativa do que qualitativa, pois todo fato, para a criatura humana, 

é, em alguma medida, institucional. Os fatos brutos puros, situados no 

"mundo 1", nos são inalcançáveis, como se disse no início deste texto. 

Mas, independentemente disso, pode-se discutir a crueldade, por exem-

plo, perquirindo se o sujeito feriu outro (fato bruto) ou se esse ato, con-

quanto reconhecidamente praticado, pode ser classificado como cruel, 

classificação que, por sua vez, pode exigir, ou não, o esclarecimento de 

outros fatos (feriu em legítima defesa? No exercício de violenta emoção? 

Sob coação? Acidentalmente?). Mesmo com o esclarecimento de todos 

os fatos relevantes, pode subsistir uma questão, axiológica, de saber se, à 

luz deles, configura-se ou não a crueldade. Mas não se pode negar que a 

afirmação "ele é cruel" depende do esclarecimento de fatos, e, de forma 

quase que indissociável, da qualificação a ser dada a eles. 

No que tange ao planejamento tributário, e às ideias de "simu-

lação", "abuso de direito" e "fraude à lei", dá-se o mesmo. Em relação ao 

caso concreto em exame, parece-nos que os elementos de fato subjacentes 

à acusação de que houve abuso foram suficientemente comprovados pela 

fiscalização, não tendo sido, de resto, negados pelo sujeito passivo. A iden-

tidade de sócios, a discrepância entre o valor atribuído ao projeto e o valor 

atribuído à confecção dos móveis relativamente ao valor total cobrado dos 

consumidores, o fato de o projeto (pelo contribuinte considerada a parte 

"mais cara") ser feito "sem compromisso" para o cliente, tudo foi razoavel-

mente demonstrado pela fiscalização, sem objeção do sujeito passivo. A 

discussão relativamente à licitude desse procedimento, se ele seria abusivo 

ou não, poderia ser estabelecida, como foi, e até fatos adicionais poderiam 

ser trazidos pelo sujeito passivo, para afastar a conclusão de que teria havi-

do fraude. Mas não parece que o lançamento esteja deficientemente fun-

damentado, no que tange à sua base empírica, nesse ponto. 

O problema do lançamento em questão, na verdade, parece ser 
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mais direta, como o relato de uma testemunha ocular, é, a rigor, indireta 

e indiciária. Quando se trata de decidir a respeito da ocorrência de fatos, 

ou da veracidade de afirmações controvertidas sobre fatos, tudo o que 

existem são presunções, mais fortes ou menos fortes, a serem cotejadas. 

Mesmo no âmbito do Direito Penal, veja-se, há pessoas condenadas sem 

que se possa ter certeza absoluta de que foram elas as responsáveis pelo 

crime. Basta que os elementos disponíveis conduzam à conclusão beyond 

the reasonable doubt. 

8. Conclusão 

Diante do que foi explicado ao longo deste texto, pode-se con-

cluir, em síntese, que: 

a) todo conhecimento é imperfeito e, nessa condição, passível 

de refutação ou retificação. Entretanto, como a criatura humana precisa 

empregar o conhecimento que tem, para fins práticos, ele é considerado 

verdadeiro, assim se presumindo até que se constate o contrário; 

b) a comprovação de uma afirmação que afaste questionamen-

tos razoáveis e, nessa condição, seja capaz de gerar a crença de que essa 

afirmação é verdadeira, inverte o ônus da prova, vale dizer, faz com que 

aquele que se deseja contrapor à dita afirmação tenha de demonstrar a 

sua falsidade, ou, pelo menos, gerar uma dúvida razoável a respeito de 

sua veracidade; 

c) em princípio, presume-se que as afirmações constantes dos 

registros e documentos elaborados pelo sujeito passivo são verdadeiras, 

assim como se presume a sua boa-fé, sendo da autoridade administrati-

va de lançamento o ônus de demonstrar a veracidade de afirmações em 

sentido contrário; 

d) relativamente ao planejamento tributário, a ausência de pro-

pósito negociai não é, a rigor, motivo para a desconsideração de atos ou 

negócios praticados pelo sujeito passivo. Motivo válido para essa descon-

sideração é a natureza abusiva desses negócios, sendo da autoridade lan- 

1 
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