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RESUMO 
 

O presente trabalho se compromete a apresentar o planejamento tributário, suas 
características e seus limites legais. Tem-se por objetivo a análise da atual 
conceituação e do tratamento do planejamento tributário na jurisprudência do 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, além dos Tribunais de Justiça. Para 
tanto, foi realizada pesquisa em material físico e digital, em livros, artigos e teses 
acadêmicas, revistas e sites, com o objetivo de coletar informações de forma eficaz 
para a apresentação do tema proposto. Não obstante, utilizou-se o método dedutivo 
através da abordagem descritiva, com a reunião de dados suficientes para que se 
desenvolva o tema. Assim, através da apresentação das nuances que envolvem o 
conceito de planejamento tributário, seus limites e seu tratamento na jurisprudência 
atual é possível estabelecer um olhar mais apurado sobre o que são ou não as práticas 
abusivas sob o olhar do Fisco. 
 

Palavras-chave: Tributos. Planejamento tributário. Código Tributário Nacional. Elisão 
Fiscal. Direito Tributário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present paper is committed to present the tax planning, its characteristics and its 
legal limits. The objective is to analyze the current concept and treatment of tax 
planning in the case law of the Administrative Council for Tax Appeals, in addition to 
the Courts of Justice. To this end, research was carried out on physical and digital 
material, in books, articles and academic theses, magazines and websites, with the 
objective of collecting information effectively for the presentation of the proposed 
theme. Nevertheless, the deductive method was used through the descriptive 
approach, with the gathering of sufficient data to develop the theme. Thus, through the 
presentation of the nuances that involve the concept of tax planning, its limits and its 
treatment in current jurisprudence, it is possible to establish a more accurate look at 
what abusive practices are or not under the eyes of the Tax Authorities. 
 
Keywords: Taxes. Tax planning. National Tax Code. Tax avoidance. Tax law. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 8 

1. ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ............................. 10 

1.1. OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ............................................. 12 

1.2. AS FASES DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ............................................... 14 

1.3. FIGURAS AFINS AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ...................................... 16 

2. LIMITES AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO .................................................. 18 

2.1. ELISÃO, EVASÃO E ELUSÃO FISCAL ............................................................. 19 

2.2, ABUSO DE DIREITO, FRAUDE A LEI E SIMULAÇÃO ...................................... 23 

3. NORMAS ANTIELISIVAS: BREVE ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO .... 29 

3.1. A TRATATIVA ANTIELISIVA BRASILEIRA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 

N° 104 DE 2001 ........................................................................................................ 32 

3.2. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO  

NACIONAL…………………………………………………………………………………. 33 

4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: A AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 2446/DF ..................................................................... 40 

4.1. O TRATAMENTO DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN NO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS .......................................................... 43 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 48 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUÇÃO 

Objetivo em comum de qualquer indivíduo que se considera empresário, o 

aumento do lucro e diminuição das despesas possui em sua formulação diversas 

formas de alcance. Nesse sentido, o planejamento tributário surge como uma boa 

estratégia para a obtenção de tal alvo, principalmente tendo em vista a elevada carga 

tributária do Brasil. 

O custo elevado do pagamento de tributos é responsável direto pelo aumento 

do preço de produtos e serviços utilizados, o que reflete diretamente no consumidor. 

Essa relação entre Estado e contribuinte é observável inclusive na finalidade do 

tributo, seja ela de arrecadar recursos ao erário ou de o Estado intervir diretamente 

na economia para que possa aplicar políticas de redistribuição. 

De forma geral, o planejamento tributário pode ser considerado o meio através 

do qual os contribuintes analisam, planejam e organizam suas atividades econômicas 

visando a menor incidência de tributos, sem que firam o ordenamento jurídico. 

Conforme denotado, é necessário que tal ato ocorra conforme o ordenamento jurídico 

brasileiro, ou, caso contrário, poderá ser elencado como abusivo. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca apresentar os limites existentes ao 

planejamento tributário, passíveis de observação na legislação, doutrina e 

jurisprudência, através de pesquisa bibliográfica em material físico e digital, tal qual 

livros, artigos, sites conceituados, entre outros.  

Para que se alcance uma análise geral acerca do tema, serão inicialmente 

explanados os aspectos gerais que envolvem o planejamento tributário, passando por 

sua finalidade e objetivo e alcançando suas fases apontadas doutrinariamente. 

Em seguida, serão observados os conceitos de termos que, embora muito 

parecidos gramaticalmente, possuem significados distintos, quais sejam evasão, 

elisão e elusão fiscal, como limites traçados à possibilidade de se realizar um 

planejamento tributário legalmente correto. 

Logo após serão apresentadas a simulação e a elisão abusiva, como aspectos 

que, embora envolvam um planejamento, são contrários à legislação e caracterizam 

condutas abusivas.  

No mesmo sentido, serão apresentadas as normas antielisivas, sendo essas 

as tentativas com a demonstração do histórico da inserção dessas no regramento 

brasileiro, utilizando o direito comparado como ponto essencial para o entendimento 

do que ensejou as modificações e o desenvolvimento do que se utiliza no Brasil. 
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Tratando sobre o atual panorama das normas antielisivas brasileiras, será 

apresentado o cenário existente que buscava evitar o planejamento abusivo por parte 

do contribuinte, culminando na discussão sobre o parágrafo único do art. 116 do 

Código Tributário Nacional. 

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 104/2001, que trouxe o parágrafo único 

do supracitado artigo, ainda é tema de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, sobre 

sua real efetividade ou não.  

Assim, a última parte do trabalho se compromete a analisar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 2446, que embora tenha sido ajuizada pouco tempo após o 

surgimento da Lei nº 104/2001, entrou em pauta para julgamento no ano de 2020, e 

sua apreciação trouxe importantes discussões sobre a análise jurisprudencial da 

temática no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 

Por fim, o comprometimento do trabalho é em observar toda a estrutura que 

cerca a criação da legislação que envolve o planejamento tributário, as suas limitações 

e a tratativa nacional sobre o tema, observando a matéria jurisprudencial como 

apontador para a forma do contribuinte de lidar com o tema e suas nuances. 
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1. ASPECTOS GERAIS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Sabendo-se que no Brasil o contribuinte realiza o pagamento de tributos em 

diversas situações, observar uma maneira de organizar suas atividades a fim de que 

haja sobre elas a incidência da menor carga tributária possível se torna algo essencial 

ao bom desempenho do negócio.  

Seja por descrença na administração pública dos tributos, seja por pura e 

simples atitude empresária ou seja por crença em uma carga excessiva de tributos, 

permanecer atento à existência de caminhos mais ou menos onerosos é, de forma 

inegável, inerente a quem deseja ter sucesso no mundo empresarial. 

Nesse sentido, tem-se o conceito de planejamento tributário apresentado por 

Guerreiro (1998, p. 48), que aduz: 

 
[...] planejamento tributário é a atividade desenvolvida de forma estritamente 
preventiva, que busca, em última análise, a economia tributária, alcançada 
como decorrência da avaliação de várias opções legais, procurando evitar o 
procedimento mais oneroso do ponto de vista fiscal. 
 

Já Domingues (2000) trata sobre o tema afirmando que pode ser compreendido 

como um conjunto de atos que culminam na economia legal de tributos, podendo 

formar uma verdadeira engenharia tributária, fomentada por projetos de alta 

complexidade, que abarcam perspectivas, além de fiscais, contábeis, financeiras, 

societárias e jurídicas. Percebe-se aqui que a temática traz consigo uma 

interdisciplinaridade inerente. 

De forma assertiva, Oliveira (2011, p. 19) assinala que o planejamento tributário 

exige “alta dose de conhecimento e bom senso dos responsáveis pelas decisões 

estratégicas do ambiente corporativo”. É importante destacar também que ao 

contribuinte é dada a liberdade para planejar e agir de forma a obter a menor carga 

tributária, organizando-se fiscalmente para reduzir de forma efetiva suas despesas. 

Belchior e Silveira (2016, p. 156) entendem, ao falar sobre a norma e o 

planejamento, que este se caracteriza como um “conjunto de ações determinadas 

que, sem maltratar o regramento fiscal – muito ao contrário, aplicando-o, possibilita 

ao contribuinte uma situação mais vantajosa”.  

Todavia, essa “jornada” por uma economia no pagamento de tributos centrada 

no planejamento pode se mostrar por vezes conflituosa com a Administração 

Tributária, sendo mais do que observada de perto pelo Fisco, às vezes até mesmo 

polida.  
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Fato é que tendo por base as garantias que tratam sobre a livre iniciativa 

econômica (art. 1°, IV e 170 caput da CF/88) e a livre concorrência (art. 170, IV, 

CF/88), bem como o princípio da legalidade em geral, além das liberdades aduzidas 

ao decorrer do artigo 5° da Constituição Federal de 1988, não deixando excluso o 

direito à propriedade, todos tratados na Constituição Federal de 1988, há fundamento 

jurídico positivado para que o contribuinte se valha de planejamento fiscal. 

Não obstante, é necessário que o contribuinte haja de acordo com o que consta 

no ordenamento, pois há determinadas situações que, embora reduzam a carga 

tributária, não podem ser consideradas planejamento legalmente falando. 

Noutro prisma, nota-se que, conforme tratado por Greco (2008), o olhar clássico 

do planejamento tributário apenas comportava dois requisitos para que esse fosse 

computado: a cronologia e a licitude. No viés cronológico, apenas era planejamento 

tributário aqueles ocorridos anteriormente ao fato gerador, ao passo que em relação 

à licitude, os atos com o intuito de reduzir o ônus tributário deveriam ser lícitos. 

Atualmente, de acordo com o tratado por Lukic (2017, p. 187), há também a 

necessidade de “eficácia dos atos perante o fisco”. Ou seja, não basta que o ato seja 

anterior ao fato gerador e lícito, é preciso também que este seja oponível ao fisco, o 

que significa que as ações realizadas devem ser “suportadas e eficazes perante a 

Administração Pública”. 

Greco (2019) sustenta que é necessário inicialmente que o fato seja constituído 

por atos lícitos, sendo essa a exigência inicial para que se reconheça um planejamento 

tributário. O segundo requisito seria a necessidade de se compor por condutas não 

reguladas pelo ordenamento jurídico, seja de forma positiva ou negativa. Nesse 

sentido, não haveria previsão sobre as condutas, utilizando-se assim das lacunas 

legais. 

Torna-se essencial, desta feita, destacar que o planejamento tributário não é 

algo a ser aplicado como uma fórmula, de forma já anteriormente estabelecida. O que 

ocorre é o reconhecimento de características que permitem a conclusão de que o que 

se observa é um planejamento. 

Ademais, pode o planejamento ser concretizado em um único ato ou negócio 

jurídico ou em um conjunto desses. Todavia, caso haja mais de um, é preciso que se 

observe o todo e não as condutas individuais. 

Sobre as características que indicam uma possível existência do plano, Marco 

Aurélio Greco (2019, p. 265), enumera: a) encadeamento de etapas, com um nexo de 
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causa e efeito; b) inexorabilidade da sequência, onde os atos devem ser vistos como 

parte de um todo; c) a não celebração de negócios intermediários com terceiros; d) 

uso de institutos que não costumam estar em voga; e) neutralização dos efeitos que 

não se desejam, introduzindo cláusulas que blindem dos efeitos usuais do negócio. 

Tendo por base a licitude do planejamento, restará então a identificação ou não 

da inoponibilidade perante o Fisco. 

 

1.1. OBJETIVOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Tendo em vista o que acima se aduziu, é possível suscitar que há no 

planejamento fiscal o claro objetivo de, dentre as variadas possibilidades previstas na 

legislação, que a empresa escolha o menos oneroso no que tange aos tributos. 

Noutro giro, Latorraca (2000, p. 58) trata que o objetivo do planejamento 

tributário é, numa perspectiva final, a economia tributária. Na realidade, ao observar 

as diversas opções que a legislação o dá, o administrador procura agir de forma a 

evitar procedimento que seja mais oneroso no que tange aos tributos. 

Jacinto et al (2015) tratam que há no planejamento tributário três objetivos 

evidentes: evitar a incidência do imposto, reduzir o montante do tributo e retardar o 

pagamento do tributo, o que será abaixo mais bem destrinchado. 

Sabendo-se que o fato gerador é a concretização da hipótese de incidência 

tributária prevista em lei (FABRETTI, 2002, p. 71), ao tentar evitar a incidência do 

imposto, o contribuinte toma providências que evitem que o fato gerador ocorra. 

Observe-se abaixo a conceituação tratada no Código Tributário Nacional: 

 
Art.114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência.  
Art.115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não 
configure obrigação principal. 

  

No que concerne à redução do montante do tributo, há uma estreita relação à 

redução da alíquota ou da base de cálculo sobre a qual o tributo atuará. A base de 

cálculo, nesse sentido, é o valor sobre o qual se aplica a alíquota para que se apure 

o valor do tributo a ser pago, sendo essa última o percentual tratado em lei.  

Possui a base de cálculo, conforme Carvalho (2007), três papeis fundamentais: 

a medição das proporções reais do fato, demonstrando o valor econômico do 

acontecimento; a determinação da dívida, na multiplicação para definição do que será 
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pago como tributo; e a confirmação, informação ou afirmação do real critério material 

antecedente da norma. 

Noutro giro, Lima e Duarte (2007, p. 12) tratam, sobre a alíquota como sendo 

congregada à base de cálculo, responsável pela compostura da dívida, produzindo o 

valor a ser exigido do sujeito passivo pelo ativo, cumprindo a obrigação nascida pelo 

fato gerador.  

Ademais, destacam as autoras que: 

  
(...) se da análise da base de cálculo podemos recolher imenso material 
explicativo da fenomenologia impositiva, do exame da alíquota, pouco mais 
se apanha que um componente aritmético para a determinação da quantia 
que será objeto da prestação tributária. (LIMA; DUARTE, 2007, p. 12) 

 

Ainda no que tange aos objetivos do planejamento tributário, que 

necessariamente envolvem tributos, destaca-se que esses possuem objetivos de 

acordo com sua espécie. Tendo em vista a descrição legal do conceito de tributo, 

tratada no artigo 3º do Código Tributário Nacional, seria esse uma prestação 

compulsória paga ao Estado e, de acordo com o destacado por Melina Rocha Lukic 

(2017, p. 05), ocorrendo o fato gerador há a necessidade de o contribuinte recolher o 

imposto.  

Portanto, haveria sobre o tributo três características inerentes possíveis: a 

finalidade fiscal, de arrecadar recursos ao erário; extrafiscal, onde funciona como meio 

de intervenção econômica pelo Estado ou atuando método para que se aplique 

políticas sociais e de redistribuição; ou parafiscal, onde busca arrecadar recursos para 

custear atividades que, a priori, não seriam consideradas tipicamente estatais, mas 

que o ente público desenvolve através de entidades específicas (MACHADO, 2019, 

p. 82). 

Tendo compreendido que as razões para a realização de um planejamento 

fiscal dialogam com diversos campos do conhecimento, tem-se um princípio 

importante que trata da ordem econômica financeira, o da neutralidade fiscal. Este 

representa a tentativa de ponderação da equidade e eficiência econômica. A 

neutralidade fiscal objetiva que se evite desequilíbrio na economia gerado pela 

tributação (CALIENDO, 2009, p. 101). 

O planejamento tributário seria essencial por estruturar os negócios 

empresariais a fim de que haja a menor carga tributária possível, ao passo que se há 
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uma carga excessiva, a neutralidade fiscal do sistema poderia ser afetada 

(CALIENDO, 2009). 

 

1.2 . AS FASES DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Há, por outro lado, fases de debate sobre o planejamento tributário, sobre as 

quais discorre Marco Aurélio Greco, citado por Melina Lukic (2017). Em um primeiro 

momento, há a liberdade salvo simulação, onde o contribuinte poderia organizar seus 

negócios da forma que for pertinente, observando os requisitos clássicos da elisão, 

incluindo a não possibilidade da simulação. 

Tem-se, nesse momento, a máxima que aduz “tudo o que não é proibido, é 

permitido”. O autor, de forma cirúrgica, elenca: 

 
(...) se o Fisco só pode cobrar mediante tipicidade fechada e legalidade 
estrita, então tudo aquilo que não estiver a elas submetido será uma área não 
alcançada pela lei tributária, portanto de lacuna. Assim, quando o contribuinte 
se conduzir dentro de uma área de lacuna poderá agir tranquilo, pois o Fisco 
nada poderá objetar. (GRECO, 2019, p. 131) 

 

Assim, nessa fase inicial a licitude dos atos se origina na vontade do 

contribuinte e no que consta na documentação, analisando-se a forma sem observar 

o mérito. Destaca-se que há sobre o contribuinte a liberdade para realizar seus 

negócios, sendo limitado apenas pela simulação expressa no artigo 167 do Código 

Civil. 

Em seguida, segundo ainda o renomado autor acima mencionado, ocorreria a 

fase da liberdade salvo patologias dos negócios jurídicos. Aqui seriam observadas 

outras figuras, como abuso de direito e a fraude à lei, que teriam como 

desencadeamento um planejamento tributário ineficiente. Essa segunda fase observa 

a existência do direito do contribuinte em adição aos limites desse direito, que não é 

absoluto. 

O abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil de 2002, seria o que 

ocorre quando o contribuinte, utilizando de sua liberdade negocial, faz uso 

desproposital de um direito, ultrapassando os limites razoáveis ao instituto 

empregado, ferindo a boa-fé, os bons costumes e o fim social econômico (ABRAHAM, 

2018). Conforme já observado, o abuso de direito possui caráter de ilicitude, o que 

torna os atos dotados de tal características oponíveis ao Fisco, descaracterizando 

caso haja um possível planejamento tributário. 
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Cabe aqui destacar o aduzido por Almeida Neto (2018, p. 173): 

 
Ao termo abuso de direito são atribuídos significados distintos (ou acepções) 
pela Ciência do Direito. Em um sentido amplo, ter-se-ia um ilícito com 
aplicabilidade geral a todo o sistema jurídico pátrio, independentemente do 
ramo jurídico no qual o sujeito cognoscente esteja inserido. Estar-se-ia, 
assim, vinculado à concepção geral de abusividade, comportando-se como 
gênero das demais espécies de ilícitos atípicos que nos propomos analisar. 

 

Observe-se aqui que a questão que rege o abuso de direito é a motivação da 

realização do negócio. Caso seja a conduta desmotivada ou tenha por motivação 

apenas a exclusão da obrigação tributária, demonstra-se abuso de direito. Aqui Greco 

(2019) incita questionamentos sobre a existência da verdade, a pertinência com o ato 

praticado, a suficiência da fundamentação e a congruência em relação ao objetivo 

almejado. 

Noutro giro, a fraude à lei surge como uma forma de buscar dentro do 

ordenamento maneira para enquadrar determinado comportamento, objetivando o 

contorno da aplicação de outra norma imperativa, insurgindo o dolo como elemento 

necessário. 

Há, além desses dois aspectos, o abuso de formas como passível de 

descaracterizar o que se tem por planejamento tributário. Nessa situação, busca 

formas jurídicas lícitas objetivando reduzir o imposto a ser pago. Segundo doutrina 

majoritária, nesse caso o negócio apresentado seria a outra forma do que realmente 

se pretende. 

Por fim, a terceira fase seria a transição entre modelos, destacando-se pela 

liberdade com capacidade contributiva. Aqui é deixado de lado o formalismo fiscal, a 

fim de se observar um realismo fiscal que possui essência no princípio da capacidade 

contributiva (art. 145, §1º, Constituição Federal). 

Desse modo, ao observar o planejamento tributário de acordo com a realidade 

em voga, traduz a todos que apresentarem a mesma capacidade contributiva, a 

tributação de maneira similar, independentemente de terem sido realizados atos e 

negócios lícitos e livre s de defeitos. 

É possível insurgir crítica desse último argumento utilizado por Greco, pois 

reduziria substancialmente a possibilidade de planejamento tributário afinal, para essa 

terceira fase o que importa é a capacidade ou não contributiva de quem o realizou e, 

em existindo, seria tributado. 
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1.3 . FIGURAS AFINS AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Como abordado anteriormente, não são todos os atos que possuem por 

objetivo o impedimento da ocorrência do fato gerador do tributo ou a diminuição da 

carga tributária que serão caracterizados planejamento. Há outros casos em que há o 

mesmo objetivo, mas que não são doutrinariamente considerados planejamento 

tributário, pelos motivos a seguir expressos. 

Inicialmente, há os atos ilícitos que pela própria nomenclatura já estão escusos 

de serem considerados planejamento, afinal, não estão em consonância com a 

legislação, requisito primordial para o conceito aqui tratado. Ainda que objetivem a 

redução ou exclusão do pagamento tributário, não cumprem requisito. 

Destaca-se aqui que Marco Aurélio Greco (2019) trata que não seriam apenas 

os atos ilícitos tributários a serem considerados na situação, mas sim qualquer outro 

que transgrida a lei, tal como penal e cível, desde que com a pretensão de reduzir ou 

excluir o ônus tributário. 

Além desse, há ainda a extrafiscalidade e os incentivos fiscais, pois aquela teria 

seu objetivo alcançado apenas com a modificação da conduta do contribuinte, ao 

passo que esse demandaria uma participação mais incisiva do contribuinte para sua 

realização, mas poderiam ser considerados desonerações fiscais. 

Já as opções fiscais seriam alternativas criadas propositalmente pelo 

ordenamento jurídico, para que o contribuinte faça uso delas conforme desejar, tal 

qual ocorre com a escolha da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física ou 

na tributação pelo lucro presumido (GRECO, 2019). 

Cabe aqui ressaltar que há posição doutrinária que entende que as opções 

fiscais estariam compreendidas dentro do conceito de planejamento tributário lícito, 

junto com elisão fiscal, como James Marins (2002), que ao caracterizar o 

planejamento fiscal, dá às opções fiscais (regimes, incentivos, isenções e imunidades) 

status de mecanismo através do qual o planejamento se dá. 

Por fim, é possível citar as substituições materiais ou meras abstenções de fato, 

sendo a primeira as situações em que o contribuinte as escolhe visando reduzir a 

carga tributária à qual incorre, mas esse não é o objetivo principal da ação e sim a 

consequência da atitude tomada pelo contribuinte. Conforme exemplo fornecido por 

Lukic citando Greco (2019, p. 39): 

 
Assim, por exemplo, um fumante que deixa de fumar, por óbvio deixará de 
pagar os tributos incidentes sobre o cigarro. Neste caso, a pessoa deixa de 
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realizar o fato gerador do tributo e, sendo os principais impostos incidentes 
sobre o cigarro indiretos (em que o ônus tributário recai sobre o consumidor 
final), não arcará mais com o ônus tributário sobre este produto. Nas meras 
abstenções de fatos o contribuinte deixa de realizar algo sem que tal 
abstenção tenha como objetivo direto a redução da carga tributária. Da 
mesma forma, se determinada empresa opta em substituir certos produtos de 
sua produção por outros cuja carga tributária é menor, está realizando uma 
substituição material e, mesmo que tenha por consequência uma redução da 
carga tributária por ela suportada, não se trata de caso de planejamento 
tributário. 

 

É importante, portanto, que se tenha esclarecidas tais figuras para que não haja 

confusão com o planejamento tributário, que em muito se difere dos afins 

supracitados. 
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2. LIMITES AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Embora a Carta Magna vigente garanta ao indivíduo a liberdade em operar 

suas economias, é de notório conhecimento que em um Estado Democrático não há 

direito que seja absoluto. Tendo por clara a importância do preparo e execução de um 

bom planejamento tributário, é essencial tratar sobre os limites que há quando se 

propõe a pensar sobre esse tópico. 

Como anteriormente citado, o contribuinte possui a liberdade de escolher a 

forma que considere melhor no que tange à redução dos encargos tributários sobre 

suas operações, desde que não vá de encontro ao que é tratado em lei. Essa 

possibilidade de auto-organização, não sendo absoluta, deve seguir os princípios da 

Legalidade, Moralidade  e Ética (SAKAMOTO; BASSOLI, 2005), envolvendo, por um 

lado, a ponderação do livre exercício da atividade econômica, bem como a liberdade 

em geral e, por outro, a capacidade contributiva e a solidariedade social (PALSEN, 

2020). 

Ainda é crucial destacar que não somente devem ser observadas a eficácia e 

a validade dos atos de direito privado. Conforme retrata Leandro Palsen (2020, p. 

322), é necessário “que se preceda à análise da legitimidade das opções realizadas 

sob a perspectiva específica do direito tributário, com seus fundamentos e 

perspectivas”. Ou seja, o dever de pagar tributos e os princípios próprios do Direito 

Tributário devem ser observados quando se trata sobre planejamento fiscal, não 

apenas a segurança jurídica. 

Coadunando a tal síntese, Abraham (2018) sintetiza que se deve equacionar a 

liberdade individual do contribuinte na organização de suas atividades ao dever de 

cumprir as obrigações tributárias. Ainda relata o autor:  

 
Isso ocorre porque, de um lado, temos que reconhecer a autonomia conferida 
ao contribuinte para estruturar seus negócios e patrimônio, certos de que 
ninguém está obrigado a realizar tais operações da maneira mais onerosa em 
favor do Fisco; de outro lado, ressalvando-se os casos de procedimentos 
lícitos e legítimos, não podemos ignorar que algumas formas abusivas ou 
irregulares de planejamento fiscal ensejam a subtração total ou parcial 
do pagamento de tributos pela violação – direta ou indireta – das normas 
tributárias, cujas consequências, prima facie, podem ocasionar: evasão 
de receitas tributárias; enriquecimento indevido do contribuinte; 
vantagem econômica e violação da isonomia; desrespeito à capacidade 
contributiva; não cumprimento do dever fundamental de pagar tributos. 
(ABRAHAM, 2018, p. 175) (grifo nosso) 
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Dessa forma, abordar sobre o abuso da liberdade concedida ao contribuinte e 

da violação dos bens jurídicos relevantes para a sociedade, é também abordar sobre 

a simultânea transgressão da lei e do compromisso social, tornando também próxima 

a interação entre o Direito Penal e o Direito Tributário, pois ao passo que aquele pune 

os crimes praticados, esse exige os tributos eventualmente sonegados (FERREIRA 

NETO, 2018). 

Conforme trazido no art. 97 do Código Tributário Nacional, a lei pode 

estabelecer penalidades para os infratores. No que tange à legislação tributária, as 

infrações a esta consistem no descumprimento de obrigações contributivas 

(pagamento de tributos) ou de colaboração com a administração tributária 

(descumprimento de obrigações acessórias) (PALSEN, 2020). 

Tendo em vista a gama de possibilidades fornecida ao contribuinte e 

observando os tópicos concernentes às infrações tributárias, a seguir serão 

observados os atos praticados pelo contribuinte considerados ilícitos por “sua 

natureza, forma e momento em que foi praticado” (ABRAHAM, 2018, p. 177). 

 

2.1 ELISÃO, EVASÃO E ELUSÃO FISCAL 

Discorrer sobre elisão e evasão fiscal requer, antes de tudo, atenção à 

gramática das palavras que, embora soem parecidas, tratam de conceitos 

divergentes. Inicialmente, é necessário destacar que há para o conceito de elisão 

fiscal, vertentes ligadas às posições teóricas que envolvem a interpretação do direito 

tributário.  

Por um lado, tem-se o planejamento tributário aqui tratado, denominado de 

elisão fiscal lícita e realizado em conforme às normas jurídicas e os valores 

constitucionais. Nessa, busca-se a evitação ou redução do pagamento de tributos, 

atalhando os fatos geradores e, assim, economizando o valor a ser pago em tributos. 

Sobre essa abordagem cronológica Ávila (2007, p. 240-241) destaca que: 

 
[...] a elisão seria uma conduta lícita adotada pelo contribuinte para evitar a 
ocorrência do fato gerador. E a utilização de uma outra forma jurídica para 
alcançar idêntico resultado que seria tributado caso fosse adotada a sua 
prática usual. E uma forma de economizar no pagamento de tributos. Ela 
antecede a ocorrência do fato gerador. Alguns também consideram elisão a 
evasão lícita. E o planejamento tributário. 

 

Carrazza (2011, p. 349) também dialoga sobre essa descrição de elisão, 

apontando: 
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Na elisão fiscal o contribuinte consegue evitar a prática do fato 
imponível tributário deixando de praticar o fato jurídico que a lei 
considerou necessário e suficiente ao nascimento do tributo (hipótese 
de incidência tributária) ou praticando outro a que a mesma lei não 
atribui consequências fiscais ou lhe atribui consequências menos 
gravosas. Como vemos, constitui um recurso legítimo, inobjetável tanto sob 
o ponto de vista do Direito quanto o puramente ético, pois pressupõe a 
natureza lícita dos meios utilizados, a eficácia destes (no sentido de 
produzirem resultados próprios) e sua utilização antes da verificação do fato 
imponível (fato gerador “in concreto”) da obrigação tributária. (grifo nosso) 

 

Todavia, a obtenção do conceito de elisão fiscal lícita através do tratamento 

cronológico possui ainda falhas. Por exemplo, tendo o contribuinte adquirido 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, 

está sujeito à ocorrência do fato gerador do imposto de renda (BRASIL, 1966). 

Entretanto, no momento de preenchimento da declaração o contribuinte, utilizando 

uma conduta elisiva, pode optar entre a declaração completa ou simplificada, pagando 

mais ou menos tributo. 

Observe-se, portanto, que aqui o fato gerador ocorreu anteriormente à escolha 

pela tributação, ou seja, à conduta elisiva, contudo, ainda assim é possível perceber 

a elisão fiscal lícita, mesmo ocorrendo após o fato imponível (CALHEIROS JUNIOR, 

2003). 

Destarte, utilizar apenas o critério temporal na análise não dá ensejo a certeza 

de uma elisão lícita e legítima, tendo em vista que há a possibilidade de a ilicitude 

estar presente na forma ou nos meios empregados. 

Dessa forma, sendo a elisão lícita há economia de tributos ao se utilizar a 

interpretação da lei tributária, a ilícita possui caráter também de reduzir ou driblar 

tributos, mas sem observar as normas e princípios tratados em lei, sendo chamada 

por parte da doutrina de planejamento fiscal abusivo (TORRES, 2013).  

Além desse aspecto, Sacha Calmon Navarro Coelho destaca que a tentativa 

de ilidir ou economizar impostos traz como pressupostos a existência de um negócio 

típico tributado que o contribuinte deseja evitar, a “possibilidade de um outro negócio 

ou negócios lícitos, chamados de determinativos e indiretos, praticados pelo 

contribuinte para evitar ou reduzir a carga fiscal” e a impossibilidade de aplicação de 

penalidades ao contribuinte, pois ele não teria praticado ato ou negócio ilícito 

(COELHO, 2007, p. 681). 

Há ainda quem caracteriza os procedimentos de elisão fiscal de acordo com a 

brecha ao questionamento da Administração Tributária ou Poder Judiciário. É o que 
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assenta César Guimarães Pereira, que trata que a elisão é considerada eficaz quando 

fincada na hipótese legal ou em áreas omitidas da legislação, ao passo que seria 

ineficaz se o Fisco notasse a existência de um negócio simulado e o desconsiderasse, 

lançando de ofício.  

Já a evasão fiscal, tendo sua origem fincada na ciência das finanças 

(ABRAHAM, 2018), ocorre quando o contribuinte deixa de cumprir com a transferência 

ou o pagamento integral de um tributo ao Fisco. Por outro lado, sendo o direito 

tributário ambiente de determinadas divergências, há quem denomine evasão toda e 

qualquer ação ou omissão que tende a elidir, reduzir ou retardar o cumprimento de 

uma obrigação tributária, não havendo a necessidade de os meios serem ilícitos para 

a caracterização.  

Sobre a diferença entre elisão e evasão fiscal, o renomado doutrinador Hermes 

Marcelo Huck (1997) aduz que ambas caracterizam a insubmissão à norma tributária, 

mas se diferem inicialmente nos métodos utilizados no procedimento de cada uma. 

Em sua concepção a elisão se preocupa com o uso de meios legais ou ao menos 

lícitos, ao passo que a evasão faz uso de meios ilícitos e fraudulentos. Continua 

tratando: 

 
Na elisão, o mesmo ato ou negócio jurídico é engenhosamente – às vezes 
canhestramente – revestido pelo indivíduo com outra forma jurídica, 
alternativa à originalmente pretendida, com resultados econômicos análogos, 
mas não descrita e tipificada na lei como pressuposto de incidência do tributo. 
Se os meios utilizados servem como fato de distinção entre os conceitos, já 
o elemento subjetivo tem muito pouca importância para estabelecer uma linha 
divisória entre evasão e elisão lícita, pois em ambos os casos a intenção do 
contribuinte é a de não pagar ou pagar o menor imposto possível. (HUCK, 
1997, p. 28) 

 

Sendo essa a distinção que leva em consideração os meios utilizados para a 

prática do ato em questão, o autor ainda faz outro comparativo, o cronológico, já 

supracitado como notoriamente incapaz de conceder, com precisão, a caracterização 

de algum ato como lícito ou ilícito. 

Yamashita (2005) integra as divergências entre elisão e evasão fiscal em dois 

parâmetros: de licitude e temporal. Se lícito, o ato será configurado elisão, ao passo 

que, se ilícito, será evasão. No mesmo sentido, se praticado anteriormente ao fato 

gerador será elisão e, após, evasão. 

Noutro giro, Ricardo Lobo Torres (2013) relata que o tema evasão fiscal é 

dotado de ambiguidade. Por um lado, poderia significar simplesmente a economia do 
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imposto, por ausência do fato gerador, citando o exemplo do contribuinte que para de 

fumar para não pagar IPI ou ICMS, destacando que tal conceituação é destacada 

principalmente no direito financeiro francês.1 O outro sentido dado ao termo evasão 

na explanação do autor seria o conferido na concepção de grande parte da doutrina 

brasileira, a seguir retratado.2 

De forma sintetizada, a evasão seria um ato jurídico irregular, necessariamente 

dotado de algum vício seja de forma, seja de conteúdo, ao passo que a elisão teria, a 

priori, a legitimidade inerente para que o procedimento a ser realizado seja aceito pelo 

ordenamento jurídico e seguro quanto aos possíveis questionamentos do fisco 

(ABRAHAM, 2018). 

Fabio Fanuchi (1986), coaduna com tal explicação e relata que contrária à 

elisão tributária, onde o particular realiza a condução de seus procedimentos 

potencialmente tributáveis, a evasão traz consigo a exclusão ou diminuição do tributo 

através da utilização da escolha de uma forma jurídica que não seria adequada. 

No que concerne à semântica das muito parecidas palavras elisão e evasão, 

há ainda parte da doutrina que faz uso da expressão “elusão fiscal”, que seria 

constituída pele identificação de ato ou procedimento que não infringiria preceitos 

legais, mas seria efeito da utilização de negócios jurídicos atípicos ou indiretos. Aqui 

também haveria a organização do procedimento através de simulação ou fraude à lei, 

pois a motivação seria exclusivamente a redução ou o pagamento de impostos.  

Seria, por exemplo, o caso da união de dois indivíduos em sociedade para o 

não pagamento de imposto sobre a aquisição onerosa de bens móveis, conforme 

tratado no artigo 156, 156 §2º, inciso I da Constituição Federal de 1988.3 

Nota-se, portanto, que, embora não seja aparentemente uma forma ilícita de 

não pagamento do tributo, há sim a utilização de artifícios e meios atípicos para o não 

cumprimento da obrigação tributária, o que ensejaria, conforme trata Alexandre 

(2010), a possibilidade de questionamento e lançamento do Fisco. 

 
1 O autor utiliza a expressão tax saving em inglês para se referir à essa evasão lícita, onde o sujeito 
atuaria numa área não propensa à incidência da norma impositiva. 
2 Aqui o autor destaca a expressão tax evasion em inglês como correspondente à evasão que trata 
por ilícita. 
3 § 2º - O imposto previsto no inciso II: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica 
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante 
do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil; 
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É interessante observar que tal terminologia é considerada também por alguns 

autores como abuso de forma, que seria uma modalidade de abuso de direito, pois 

haveria um uso exacerbado dos institutos de direito privado na realização dos 

negócios jurídicos. Seria, conforme determinados posicionamentos, necessário que 

houvesse outra motivação que não apenas a redução ou o não pagamento de 

impostos. 

Heleno Taveira Torres (2003) aduz que ainda que aparentemente lícitos, tais 

atos estariam firmados dentro do campo do ilícito atípico, sendo aplicáveis a esses os 

critérios gerais de sanção, comum a todos os atos danosos. Na mesma perspectiva, 

mas utilizando conceituação diferente, Túlio Rosenbuj (1994) trata que a elusão 

encontra assentamento na imperfeição dos atos, fatos ou negócios que possuem 

como único propósito a finalidade fiscal. 

 

2.2  ABUSO DE DIREITO, FRAUDE A LEI E SIMULAÇÃO 

Marco Aurélio Greco (2019) cita as patologias dos negócios jurídicos em sua 

obra ao observar a qualificação do fato proposto e liberdade do planejamento 

almejado pelo contribuinte. Essas seriam o abuso de direito, a fraude à lei e a 

simulação, incorrendo no que cita como segunda fase da evolução do debate sobre 

planejamento tributário no Brasil. 

O autor retrata que o ambiente nacional do ordenamento jurídico exigiria certo 

tipo de moralidade e ética do contribuinte, pois da mesma forma que é exigido da 

Administração Pública a moralidade de seus atos, é exigido do contribuinte. Ainda 

retrata que ao versar sobre o planejamento é preciso que se observe três elementos: 

a lei, a qualificação jurídica e o fato. 

Dessa forma, sinteticamente se observa que “[...] Lei é lei, e basta interpretá-

la. O fato será fato e, tendo ocorrido no mundo concreto, não poderemos alterá-lo, 

apenas visualizá-lo. Por isso, o que gerará debate é como qualificaremos o fato” 

(GRECO, 2019, p. 192). 

Nesse contexto, o abuso de direito incorre como um ato ilícito derivado da 

utilização exacerbada de um direito, com a ultrapassagem dos limites da razoabilidade 

de acordo com os parâmetros de boa-fé, bons costumes e o fim econômico. Nota-se 

certa subjetividade nessa conceituação, mas se pode extrair que o limite do agente 
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acaba por se transpor ao limite de outrem, somado à ausência de interesse legítimo e 

à existência de dano (ABRAHAM, 2018).4  

Destarte, Greco (2019) traz que o abuso de direito teve sua construção 

baseada na inibição de práticas que mesmo estando no campo da licitude acabam 

resultando numa distorção do equilíbrio do relacionamento entra as partes (aqui o 

Fisco e o contribuinte). Seja essa distorção ocorrida por conta da utilização de um 

poder ou de um direito que possui uma finalidade diferente da objetivada no 

ordenamento ou seja pela distorção funcional, visando inibição da eficácia existente. 

É nítido que essa interpretação pode estar carregada de preceitos morais 

próprios e subjetivos. Sobre isso, André Luiz Carvalho Estrella (2001, p. 14) assenta: 

 
Outro desdobramento da interpretação econômica é a teoria do abuso de 
direito. Ela tem a nota de considerar ilícita a conduta do contribuinte que 
pretende exclusivamente a economia de imposto, fundamentando-se no uso 
imoral do Direito. O intérprete aplicaria uma regra moral própria, convertendo-
a numa regra jurídica a incidir em cada caso. Para cada situação existirá uma 
regra moral específica. Seu campo de incidência é o plano da moral, o que 
rejeita o princípio da legalidade e o valor segurança jurídica. Há quem a 
defenda, associando-a ao princípio da solidariedade, onde o Estado tem a 
prerrogativa de tributar e o indivíduo tem o dever de participar do custeio das 
despesas públicas. 
 

 Para além do abuso de direito, a ausência de motivo do ato ou negócio jurídico 

constitui elemento determinante da legalidade e legitimidade do planejamento fiscal, 

sendo inclusive capaz de o tornar nulo ou anulável. Tendo por claro que o motivo 

concerne à situação ou circunstância que enseja a realização do ato, é necessário, 

segundo explana Abraham (2018), que haja congruência entre o motivo e o ato. Sendo 

o motivo anterior à execução, a motivação surge após, funcionando apenas como 

justificativa para tal procedimento. 

Desta feita, é passível de nulidade um ato ou negócio jurídico que não esteja 

congruente à realidade econômica da situação fática. Marco Aurélio Greco cita que o 

motivo deve decorrer ou estar ligado: 

 
[...] à conveniência pessoal, a interesses de ordem familiar, a questões de 
natureza econômica ou ligadas ao desenvolvimento da empresa, ao seu 
aprimoramento ou à melhoria de sua eficiência, etc. Sempre que assim for, o 
direito estará sendo utilizado na finalidade que lhe é própria e sem qualquer 
abuso. Portanto, nestes casos, não cabe a desqualificação com a inibição 
dos efeitos fiscais (sob a alegação de abuso). (GRECO, 2019, p. 210) 

 
4 Tal conceito foi introduzido pelo Código Civil de 2002, que o confere a ilicitude, ao tratar: “Art. 187. 
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
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Segundo o autor, ainda, o abuso de direito teria um aspecto objetivo que 

conversa com a distorção do perfil do instituto de direito privado, porém, haveria 

também um aspecto subjetivo, fincado nas razões que levam à prática do ato ou 

negócio jurídico. Identifica o doutrinador a necessidade de motivos que não sejam 

tributários, podendo inclusive ir além da economia, passando por “razão familiar, 

política, de mudança de regime jurídico das importações, de alteração do quadro 

referencial em que se posicionava a atividade da empresa etc.” (GRECO, 2019, p. 

210). 

A fraude à lei, por outro lado, também pode ensejar a nulidade ou anulabilidade 

do ato ou negócio jurídico que possui em seu bojo a tentativa de fraudar a lei 

imperativamente. Aqui há o uso de meios indiretos para que se viole uma norma 

jurídica, com a pretensão de alcançar um resultado não pretendido pelo legislador ou 

freando a plena realização (ABRAHAM, 2018). 

Observa-se, nessa toada, que a fraude à lei constitui o contorno da lei proibitiva 

ou imperativa, possuindo segundo Ricardo Lodi Ribeiro os segundos requisitos: 

 
[...] os atos devem ser realizados ao amparo do texto de uma norma; os atos 
realizados ao amparo do texto de uma norma devem perseguir um resultado 
proibido pelo ordenamento ou contrário a ele (no caso do direito tributário, 
não há contrariedade ao ordenamento, mas a consequência de pagar o 
tributo); os atos executados em fraude à lei não devem impedir a devida 
aplicação da norma que se tentou ocultar. (LODI, 2003, p. 150) 

 

Abraham (2018) destaca a importância da distinção entre fraude à lei e abuso 

do direito, ao passo que nesse há um excesso no uso da norma e, naquela, a norma 

é respeitada em sua letra fria, mas há uma violação indireta com o uso de mecanismos 

e normas secundárias, com finalidades distintas. Todavia, Torres (2013) diz que no 

próprio direito tributário há a adoção de nomenclatura aberta, que acabam por ser 

suscetíveis de abranger determinadas figuras, inclusive a da fraude à lei. O autor ainda 

aduz que a doutrina caminha para a compreensão do abuso de direito em seu sentido 

lato, que só exclui a simulação, tendo em vista que se encontra ligada à evasão e 

enseja ilicitude penal. 

Tratando de simulação, essa ocorre com a atuação do agente objetivando a 

produção de efeitos diversos aos externamente apresentados, ocultando as reais 

intenções do ato a ser praticado. Aqui a vontade oculta da realização é mascarada 

por um outro ato aparentemente lícito em sua forma.  
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O objetivo da simulação é claramente o engano do Fisco, figurando aqui como 

o terceiro. José Carlos Moreira Alves considera a existência de duas modalidades de 

simulação: uma absoluta, em que se quer apenas criar a aparência, e outra relativa, 

que o negócio simulado possui o papel de dissimular o que realmente ocorre. 

No caso da simulação absoluta há a nulidade do ato ou negócio realizado, ao 

passo que na relativa o ato que se exteriorizou permanecerá nulo enquanto o ocultado 

for válido. O julgamento do recurso número 19515.001895/2007-11 do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais, de relatoria de Antonio Bezerra Neto, torna claro 

no exemplo a seguir: 

 
[...] A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico 
não se coaduna com a realidade do negócio firmado. Para se identificar 
a natureza do negócio praticado pelo contribuinte, deve ser identificada qual 
é a sua causalidade, ainda que esta causalidade seja verificada na sucessão 
de vários negócios intermediários sem causa, na estruturação das chamadas 
step transacions. Assim, negócio jurídico sem causa não pode ser 
caracterizado como negócio jurídico indireto. O fato gerador decorre da 
identificação da realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e 
não de vontades formalmente declaradas pelas partes contratantes ou pelos 
contribuintes. Simulação. A subscrição de novas ações de uma sociedade 
anônima, com sua integralização em dinheiro e registro de ágio, para 
subsequente retirada da sócia originária, com resgate das ações para 
guarda e posterior cancelamento caracteriza simulação de venda de 
participação societária.  

 

É necessário também, de forma a agregar o tratado no texto, a exposição da 

definição de simulação no Código Civil, que trata: 

 
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se 
dissimulou, se válido for na substância e na forma.  
§ 1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 
I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 
quais realmente se conferem, ou transmitem;  
II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 
III – os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.  
§ 2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes 
do negócio jurídico simulado 

 

Percebe-se, ainda, que a nulidade dos atos incorridos em simulação acaba por 

dosar a liberdade negocial existente na autonomia do contribuinte, já anteriormente 

citada, quando ocorre sem qualquer propósito que não o disfarce notoriamente elisivo 

(ABRAHAM, 2018). 

Noutro prisma, o artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, por 

sua vez, trata como passível de desconsideração pela autoridade administrativa os 

atos ou negócios que sejam praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
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fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos que constituem a obrigação 

tributária.  

Essa dissimulação que consta no diploma legislativo supracitado é tema de 

fervorosa discussão doutrinária e jurisprudencial. Sobre o tema, Barreto (2011, p. 16) 

trata: 

 
Na dissimulação, há dois fatos vertidos em linguagem: o simulado, construído 
por aqueles que intentaram o ato ou negócio jurídico e o fato que se 
pretendeu ocultar, a ser construído por aquele que deseja comprovar a 
simulação. Tal comprovação haverá de evidenciar a ocorrência deste 
segundo fato (que se buscou ocultar) e a inocorrência do primeiro 
(meramente aparente). 
[..] Na dissimulação, há dois fatos: o construído pelo contribuinte e o que se 
pretendeu ocultar. Há duas manifestações de linguagem possíveis para 
reportar um único acontecimento. Cabe ao fisco provar a ocorrência do fato 
jurídico tributário que alega ter sido ocultado. Compete ao contribuinte 
demonstrar que nada foi dissimulado. Há que se estabelecer um 
procedimento para a verificação da verdade lógica: que relato linguístico 
prevalecerá após o cotejo das provas de sua ocorrência. 

 

Tem-se aqui a chamava cláusula não elisiva, que será esmiuçada em suas 

peculiaridades mais adiante, por ser pauta de tantas ponderações pelos estudiosos 

do tema. 

De outra forma, no que tange às patologias citadas por Greco, há ainda o abuso 

das formas, que ocorre quando há diferença entre a aparência externa do ato ou 

negócio e o conteúdo que esse guarda. Ou seja, tem-se um objetivo a ser alcançado 

travestido de forma errônea. 

Nota-se que o abuso de formas possui origem na Ordenação Tributária Alemã 

de 1919, que previa que a obrigação do imposto não deve ser evitada ou diminuída 

através do abuso das formas e das possibilidades de adaptação do direito civil. Greco 

critica veementemente o que chama de “culto aos conceitos de direito civil”, pois 

afirma que não é possível que tal disciplina capte a realidade completa do que trata o 

direito tributário. 

Ricardo Lobo Torres (2010) aduz que, no plano do direito tributário, o abuso de 

forma ao ser praticado pelo Estado é denominado institucional (como ocorreria nos 

casos de redução teleológica) ou individual, quando praticado pelo contribuinte.  

Todavia, é importante ressaltar que não é necessariamente referente ao 

método alemão de reação ao planejamento tributário abusivo o uso, pela doutrina e 

jurisprudência brasileiras, do termo “abuso de formas”, conforme será observado mais 

adiante. 
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De acordo com o aduzido, há diversas formas de se utilizar a elisão de maneira 

abusiva, ocorrendo material ou formalmente, mas fato é que o Fisco, visando o 

interesse público contido no pagamento de tributos, se cerca de tentativas de inibir 

tais práticas.  

Assim, serão a seguir tratadas as normas antielisivas, que questionam e 

combatem atos, negócios ou procedimentos ocorridos sob o manto de um 

planejamento tributário irregular ou ilegítimo. 
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3. NORMAS ANTIELISIVAS: BREVE ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO 

Embora sejam extremamente relevantes ao direito tributário, as normas elisivas 

foram vislumbradas conforme sua importância há menos de trinta anos atrás, durante 

a década de 1990. Havendo uma evolução da hermenêutica jurídica, com toda 

abrangência na discussão entre positivismo economicista e conceptualista, observou-

se que era necessário ao Estado a ação contra planejamentos que ultrapassassem 

os limites do que seria conceitualmente correto. 

Conforme Pattitucci (2017, p. 36), as normas gerais antielisivas são 

denominadas cláusulas que buscam a “instrumentalização do combate à elisão 

abusiva pela Administração Pública”. Nesse sentido, é certo que toda questão gira em 

torno dos limites do direito do contribuinte em organizar a sua vida econômica e suas 

obrigações tributárias, visando escolher o que o for menos oneroso possível. 

Sendo a elisão fiscal observada como um assunto de direito tributário como 

concernente a cada país, de acordo com sua cultura e suas fontes do Direito, possui 

concepções variadas. Nesse sentido, há também versões diferentes para o combate 

à elisão do contribuinte, ou seja, existem normas antielisivas diversas no direito 

comparado. 

Por um lado, há a inserção em diversos países do chamado princípio da 

transparência fiscal, baseado na teoria do abuso do direito e suas diversas espécies 

de manifestação, visando evitar o abuso do direito pelo contribuinte ao realizar seu 

planejamento fiscal. 

Observe-se, dessa forma, o exemplo alemão de tratamento à elisão. No país, 

desde o Código Tributário de 1919 (especificamente em seu artigo 10), há a prescrição 

da impossibilidade de evitação ou diminuição da obrigação tributária. Segundo 

Ricardo Lodi (2003), havia na Alemanha uma forte influência dos ideais da 

Jurisprudência dos Interesses, tida também como interpretação econômica do fato 

gerador. Havia aqui o modelo de norma antielisiva que combatia o abuso de formas, 

já citado no presente trabalho, mas com o acréscimo das possibilidades concernentes 

ao direito civil (TORRES, 2013). 

Desta feita, seria o abuso da forma a concepção da fraude à lei no direito 

tributário de acordo com a doutrina alemã, encabeçada por Hensel. Interessante 

destacar que o mesmo pensamento do início do século XIX foi o permanente na 
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promulgação do Código Tributário Alemão de 19775, que trouxe como marco principal 

a consagração da teoria do abuso da forma (ROSEMBUJ, 1994). 

O abuso de forma, nesse sentido, deveria ter em sua concepção 

necessariamente a observação de pontos objetivos, destacados pela anormalidade 

no exercício do negócio e ausência de interesse legítimo que o amparasse. Além 

dessas, também seria necessária a observação de pontos subjetivos, sendo esses o 

desejo de “eliminar ou reduzir o montante devido” (ROSEMBUJ, 1994, p. 370). 

Todavia, Torres (2013) trata que há parte da doutrina alemã que anda em 

dissonância a essas afirmações fundadas na fraude à lei como uma peculiaridade do 

direito tributário pois, para certos estudiosos do tema, essa seria decorrente dos 

princípios gerais do Direito, não de um ramo específico. 

Importante destacar também que o artigo 42 do Código Tributário Alemão 

sofreu modificação a partir de 2008, gerado pelos novos fatos das décadas após a 

publicação do referido diploma legal, bem como acontecimentos da globalização, que 

trouxe à tona mudanças na relação tributária entre os países.  

Assim, o texto permaneceu destacando que não pode haver contorno da lei 

tributária através do abuso de forma jurídica, mas também tratando que, caso o fato 

gerador de uma regra prescrita em lei tributária específica seja usado para evitar elisão 

deve, da mesma forma, determinar quais sanções jurídicas da prescrição. Caso não 

o faça, trata o legislador alemão que surgirá a pretensão tributária pelo abuso como 

se tivesse sido utilizada da forma jurídica correta, ou seja, para os fenômenos 

econômicos (TORRES, 2010). 

Na mesma esteira, o abuso da forma incide quando houver a escolha de uma 

forma jurídica inadequada que traga como resultado, ao próprio contribuinte ou ao 

terceiro, uma vantagem que não conste na legislação, quando comparada ao que o 

legislador trata por “forma adequada”. Aqui haveria a aplicação do princípio da 

proporcionalidade e tipicidade (TORRES, 2010). 

De modo diverso, a Espanha fez uso da teoria da fraude à lei, permitindo a 

desconsideração de fatos, atos ou negócios jurídicos que sejam praticados 

objetivando a evitação do pagamento do tributo, mas que sejam praticados sob o 

amparo de normas que tenham finalidade contrária e obtenham o mesmo resultado 

 
5 Art. 42 – A lei tributária não pode ser fraudada através do abuso de formas jurídicas. Sempre que 
ocorrer abuso, a pretensão do imposto surgirá, como se para os fenômenos econômicos tivesse sido 
adotada a forma jurídica adequada. (Tradução Livre) 
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constante na hipótese de incidência do tributo. Portugal e Holanda fazem uso também 

da fraude a lei como um mecanismo de combate à elisão abusiva (RIBEIRO, 2003). 

Noutro viés, a França trata no Livre des Procedures Fiscales sobre a vedação 

de atos que dissimulem a real compreensão de um contrato ou uma convenção, que 

estejam em oposição à administração fiscal. Pode-se observar aqui a concepção em 

sentido amplo de abuso de direito e a clara possibilidade de a Administração 

desconsiderar os atos praticados.  

Para melhor análise, observe-se abaixo o artigo 6 do supracitado diploma legal, 

que aduz: 

 
Art. 64 - A fim de restaurar o verdadeiro sentido, a Administração pode 
desconsiderar, por não lhes serem oponíveis, os atos constituídos através de 
abuso de direito, caso estes atos tenham um caráter fictício ou, buscando 
beneficiar-se de uma aplicação literal das leis ou decisões que vai de 
encontro com os objetivos perseguidos por seus criadores, não objetivam 
outra razão se não a de eliminar ou reduzir a sua carga tributária, a qual, caso 
estes atos não tivessem sido praticados, deveria ser suportada em virtude de 
sua situação ou real atividade. (FRANÇA, 2020) (Tradução Livre) 
 

Interessante também é a tratativa dos Estados Unidos sobre o combate à elisão 

abusiva, que ocorre segundo a Doutrina do Propósito Mercantil (business purpose), 

tratando que a abusividade do ato será notada quando este se afastar do propósito 

mercantil inerente à atividade proposta, com a observação somente da economia 

tributária. 

Destaca-se que há no sistema americano a necessidade da motivação 

econômica, sendo esse passível de requalificação pela Fazenda Pública. Nota-se 

aqui, conforme Torres (2010), dois principais aspectos: a realidade econômica 

aplicada na fórmula jurídica escolhida e o respeito à conservação dos contratos, ante 

à notória preocupação desse Estado com o princípio da legalidade. 

Ainda de maneira diversa, a Argentina combate à elisão usando a interpretação 

econômica do fato gerador, atentando também à possibilidade de desconsideração 

da personalidade jurídica com esse objetivo. Denominada de Doutrina da Penetração, 

o diploma legal utilizado pelos argentinos versa que o fato deve atender à substância 

e não às normas jurídicas externas dos atos, prevalecendo a realidade e não 

quaisquer artifícios que os contribuintes venham a utilizar (PATTITUCCI, 2017). 

Fato é que, cada Estado à sua maneira e conforme suas observações legais 

realizou modificações ou acabou por consolidar algumas notas doutrinárias sobre a 

tentativa de coibir ou sancionar a ultrapassagem dos limites impostos ao planejamento 
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fiscal, dando à Administração a possibilidade de proceder conforme à previsão legal 

à requalificação e devida tributação. 

O Brasil, seguindo o exemplo de países que buscaram a promoção de normas 

antielisivas, trouxe ao seu ornamento uma norma geral antielisiva, a partir da 

introdução de um parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, 

conforme será observado no tópico a seguir. 

 

3.1. A TRATATIVA ANTIELISIVA BRASILEIRA ANTERIOR À LEI 

COMPLEMENTAR N° 104 DE 2001 

Embora seja o marco que consolida a preocupação do legislador em coibir a 

elisão do contribuinte, é necessário observar que anteriormente ao acréscimo do 

parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, o legislador se preocupou 

em trazer meios antielisivos na lei, que serão analisados adiante. 

Ricardo Lodi Ribeiro (2003) trata que de início o legislador buscou evitar o 

planejamento abusivo no tocante ao imposto de renda, com a diminuição dos lapsos 

legais passíveis de uso pelo contribuinte. Para tanto, fazendo uso do artigo 51 da Lei 

n° 7.450/85, que aduz: 

 
Art 51 - Ficam compreendidos na incidência do imposto de renda todos os 
ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes 
seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de 
título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela 
sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de 
incidência do imposto de renda. 

 

É possível notar aqui a tentativa de efetividade ao princípio tratado no artigo 

153, III, §2° da Constituição Federal de 1988, o da Universalidade, observado por 

impor a “tributação de todas as pessoas titulares de disponibilidade econômica ou 

jurídica, exceto as imunes, de quaisquer rendas ou proventos” (ALEXANDRE, 2016). 

Tereza Cristina Rodrigues (2003, p. 86) contextualiza historicamente a 

necessidade de alteração legislativa que tratasse da elisão, pontuando:  

 
Com processo de abertura econômica iniciado no Brasil, profundas 
alterações foram implementadas na legislação tributária brasileira. O 
isolamento e o protecionismo que marginalizavam o país no mercado 
internacional, concomitantemente reduzia as possibilidades de se 
conceberem fórmulas viáveis de planejamento fiscal internacional. A 
centralização controladora do câmbio e atenta fiscalização dos processos de 
importação e exportação permitiam uma vigilância fiscal permanente, atenta 
a qualquer manobra que fugisse aos padrões tradicionais. A abertura relativa 
dos portos ao lado da tímida liberação do mercado de câmbio, fizeram com 
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que as operações comerciais e financeiras internacionais ganhassem mais 
autonomia e, livres do olhar atento da administração, ensejassem propostas 
de economia tributária nem sempre ortodoxas. 

 

Destaca-se, além disso, a tentativa de reforço desse princípio através da Lei n° 

7.713/98, que aduziu que a tributação não tem a ver necessariamente com a 

denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, bem como “da condição jurídica ou 

nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de 

percepção das rendas ou proventos”, sendo suficiente o benefício do contribuinte por 

qualquer forma e título para a incidência do imposto (BRASIL, 1998, n.p.). 

Insta salientar que Ricardo Lobo Torres (2010) questiona a constitucionalidade 

de tais dispositivos, afirmando que por serem tão gerais e abrangentes acabam por 

deslizar para a analogia. Conforme é sabido, é vedado o uso da analogia em matéria 

tributária, conforme tratado pelo artigo 108, § 1o do CTN. Seria tal posicionamento, 

talvez equivocado, ao passo que a norma geral antielisiva pode gerar uma 

interpretação teleológica da norma tributária ou, por outro lado, conceder interpretação 

extensiva. 

Outro exemplo de mecanismo antielisivo observado no ordenamento jurídico 

brasileiro é o uso do princípio do arm’s length, incorporado por meio da Lei n° 9.430 

de 1996. Este concerne no tratamento independente entre empresas que pertençam 

a um mesmo grupo econômico internacional. Nessa toada Pattitucci citando Lodi 

(2017, p. 41), destaca que “os preços de transferência de mercadorias e serviços 

praticados por transações entre pessoas vinculadas podem apenas serem deduzidos 

na determinação do lucro real até seus valores de mercado”, com apuração segundo 

a metodologia prevista na legislação. 

Dessa forma, o Fisco realiza a tributação se baseando em uma presunção 

relativa do preço de mercado. De acordo com Lodi (2010), seria possível o 

afastamento dessa presunção que o diploma legal traz através da ponderação do 

princípio da capacidade contributiva.  

 

3.2. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Tendo em vista as questões trazidas pelas normas antielisivas que não 

estavam presentes no CTN anteriormente tratadas, como já exposto, a Lei n° 104 de 

2001 acrescentou ao artigo 116 do CTN o seguinte texto: 
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Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária. (BRASIL, 2001) 

 

É possível extrair da leitura do texto legislativo a constância de uma norma geral 

de combate à elisão do tipo anti-abuso, originária de “metodologias hermenêuticas 

pluralistas, com a ponderação de princípios sob uma argumentação democrática” e 

de uma lenta evolução no que tange a dicotomias antigas, dando espaço a conceitos 

mais pertencentes à atualidade, inspirada no modelo francês tratado no Livre de 

Precedures Fiscales (TORRES, 2010, p. 223). 

À época da recepção legislativa da lei aqui tratada, ou seja, há quase duas 

décadas atrás, houve incisiva resistência doutrinária, resultado da tradição liberal-

conservadora do ordenamento jurídico brasileiro, que dá entonação ao ideal 

“individualista e formalista alicerçado no primado positivista da legalidade e da 

tipicidade tributárias absolutas” (GODOI, 2007, p. 243). 

Percebe-se que o embasamento utilizado se centra no fato de que a certeza da 

aplicação da lei “ao pé da letra” e da proteção da autonomia da vontade são os 

elementos fundamentais à segurança jurídica, típico ao positivismo. Ricardo Lodi 

Ribeiro (2002, p. 145-146) critica incisivamente essa posição da doutrina brasileira ao 

aduzir: 

No Brasil, a interpretação da lei tributária vive um momento de isolamento 
cultural em relação às tendências verificadas no exterior. Ainda estamos 
acorrentados a um positivismo de índole formalista que não encontra mais 
paralelo alhures. Tal tendência arraigada a um positivismo normativista 
influencia sobremaneira a doutrina sobre a evasão e elisão fiscal no Brasil, 
tolerando-se, em nosso país, um sistema baseado na elisão fiscal abusiva, 
onde a obrigação de pagar tributo pode ser afastada pela astúcia do 
contribuinte, sob aplausos da parcela majoritária de nosso jurisconsulto. Por 
outro lado, a inserção do Brasil no mundo globalizado tem como 
consequência a introdução de normas que já são aplicadas nas nações 
desenvolvias com vista a evitar e dificultar a prática da elisão fiscal 

 

Marco Aurélio Greco (2019) afirma que, dentro do contexto do direito tributário 

e da linha ideológica seguida pelos doutrinadores, uma norma conforme a tratada no 

parágrafo único do art. 116 do CTN ou até mesmo na Medida Provisória 66 que 

introduziu o texto em caráter federal, a partir do momento em que estudiosos afirmam 

que tal legislação rechaça a segurança jurídica do ordenamento é possível observar 

o véu protetivo do Estado de Direito brasileiro. 
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Nesse sentido, tendo em vista as correntes divergentes sobre o tema, Misabel 

Derzi (2001) defende que a inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do CTN não 

trouxe inovação alguma ao ordenamento pátrio, por coibir a evasão fiscal, não a 

elisão. Segundo a autora, tal concepção seria baseada no fato da doutrina em maioria 

entender que a elisão fiscal visa a economia tributária, o que não faria sentido no caso 

de um tributo ser considerado lícito e proibido ao mesmo tempo. 

Ressalta a autora ainda que a dissimulação de que trata o art. 116 do CTN é, 

na verdade, equivalente à conhecida simulação relativa do direito civil, o que não dá 

ao texto o status de inovador, tendo em vista que o art. 149 do Código Tributário 

Nacional já combate à evasão, tratar: 

 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 
administrativa nos seguintes casos:  
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação 

 

Tal posicionamento é o tratado por Rosenblatt (2013, p. 05) como fruto de 

tentativas de grande parte da doutrina tradicional de desqualificar a regra e a mostrar 

como inconstitucional ou inútil, pois seria apenas uma repetição da norma já existente. 

Há ainda parte dos estudiosos do direito tributário que embasa a inaplicabilidade da 

norma na ausência de regulamentação da norma geral.  

Noutro sentido, autores como Ricardo Lobo Torres (2010) argumentam que há 

sim a norma geral antielisiva no ordenamento jurídico brasileiro. Esse doutrinador em 

específico destaca que a norma aqui exposta seria destinada a desconsiderar ou 

requalificar o fato gerador concreto, ou seja, “ato ou fato praticado com a dissimulação 

da mens legis e do fato gerador abstrato” (TORRES, 2013, p. 25). 

Observa-se, portanto, que o autor trata a dissimulação trazida no texto legal 

como sendo a do fato gerador abstrato, ou seja, da hipótese de incidência do tributo. 

Não seria aqui esta relativa à simulação prevista no art. 149, VII, do CTN, mas sim da 

interpretação abusiva da lei tributária. Rübinger-Betti (2014, p. 251) versa sobre a 

opinião de Ricardo Lobo Torres ao dizer: 

 
O fato gerador não é simulado, mas verdadeiro; o que ocorre é a 
“dissimulação da verdadeira compreensão do fato gerador abstrato”. Ainda, 
para o autor, a parte final do dispositivo (“observados os procedimentos a 
serem estabelecidos em lei ordinária”) seria mera regra procedimental, o que 
implicaria em sua vigência imediata. 
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Por outro lado, parte da doutrina defende que a reação ao planejamento 

tributário só poderia ocorrer através de uma norma antielisiva. Para essa parte dos 

estudiosos, as normas antielisivas seriam divididas entre normas antielisivas gerais e 

normas antielisivas específicas.  

Ao passo que a específica inseriria na hipótese de incidência tributária as 

situações caracterizadas como abusivas, com uma descrição minuciosa, a norma 

antielisiva geral estabelece um parâmetro para a Administração Tributária, e através 

desse o Fisco poderia observar se a norma é ou não lícita. Haveria ainda a 

possibilidade de se traçar um ponto intermediário entre ambas as normas (geral e 

específica), uma determinada cláusula setorial, que seria responsável por uma 

“referência genérica e indeterminada a situações referentes a determinada espécie de 

tributo” (XAVIER, 2002, p. 85). 

Para a corrente que entende a inclusão da norma antielisiva no ordenamento 

através do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, o dispositivo 

trouxe para o direito pátrio a denominada interpretação econômica, com a 

sobreposição do princípio da capacidade contributiva sobre outros, como por exemplo, 

o da legalidade (PATTITUCCI, 2017). 

Destaca-se, assim, que essa teoria observa uma mudança do eixo da 

interpretação da lei para o fato. Seria assim, segundo Pattitucci (2017, p. 44): 

 
[...] Ou seja, se o substrato econômico de determinada forma ou ato escolhido 
pelo contribuinte for igual ao elencado pela norma de incidência, denotando 
a mesma capacidade contributiva, o valor Justiça demandaria que fossem 
tributados da mesma maneira. Nesse sentido, para essa corrente, caso o 
contribuinte utilize-se de forma que fuja da norma de incidência, se houver 
correspondência entre os substratos econômicos, deverá a Administração 
desconsiderar o ato do contribuinte, fazendo incidir o tributo 
 
 

Importante é, em meio a tantas tentativas em sobreposição terminológica, 

observar a intenção do legislador ao instituir a Lei Complementar n° 104/2001, 

presente na exposição de motivos. Nota-se abaixo o comentário do à época Ministro 

da Fazenda, Pedro Malan, conforme tem-se:  

 
A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para estabelecer, 
no âmbito da. legislação brasileira, norma que permita á autoridade tributária 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão, 
constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos 
procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou 
de direito. (BRASIL, 2020) 
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Ao menos no presente na exposição de motivos da referida lei aqui explanada, 

o legislador pretendeu combater a elisão abusiva, não apenas a evasão fiscal. Por 

outro lado, não há que se negar que há notórias falhas no texto legal, provocadoras 

de tamanha discussão doutrinária e jurisprudencial. 

Não obstante, há ainda a indagação sobre a aplicação automática da cláusula 

antielisiva ou a dependência da lei ordinária, que deveria estabelecer os 

procedimentos da fiscalização. Destaca-se ainda que, caso haja auto-aplicabilidade 

dessa lei será necessária a segurança ao direito da ampla-defesa. 

Observe-se que a União tentou a regulamentação da matéria na esfera federal, 

através da publicação da Medida Provisória n. 66/2002, porém a parte concernente à 

norma elisiva foi rejeitada pelo Congresso e, até a realização do presente trabalho, 

pende de regulamentação. O Conselho de Contribuintes e a Receita Federal, por outro 

lado, vem aplicando a norma em diversos casos, com o apoio no processo 

administrativo federal (ROSENBLATT, 2013). 

Além disso, no ano de 2015, a Medida Provisória n 685 também voltou a tratar 

sobre o tema, em seus artigos 1 a 12, mas quando publicada a Lei 13.202/15, o 

assunto restou ausente. 

Por outro lado, até a data de realização da pesquisa, os estados e municípios 

também não realizaram edição de legislação processual própria, de acordo com o 

tratado no art. 116 do Código Tributário Nacional, o que é possivelmente causado pela 

falta de legislação federal para regulamentação do tópico. 

De toda forma, é possível extrair que a norma, embora com brechas e talvez 

confusa, possui auto-aplicabilidade. Todavia, a regulamentação é fundamental, mas 

não obrigatória, ao passo que os entes já possuem, em sua maioria, regras sobre 

lançamento, defesa administrativa, entre outros. 

Nesse sentido, Torres (2013, p. 25) trata: 

 
O art. 116, parágrafo único do CTN depende de normas federais, estaduais 
ou municipais de caráter procedimental para que possa ser aplicado. Tendo 
surgido a norma antielisiva por lei complementar federal, a regra 
procedimental ordinária correspondente não será apenas federal, mas deverá 
operar no âmbito do processo administrativo fiscal da União, dos Estado e 
dos Municípios. Se as legislações desses entes da federação já possuírem 
regras de procedimento administrativo que permitam a aplicação da norma 
antielisiva, nada obsta a incidência imediata do art. 116, parágrafo único, do 
CTN. Afinal de contas a LC 104/01 não está introduzindo uma novidade no 
direito brasileiro, senão que veio explicitar o que já era aplicado pelos 
Tribunais sob a forma de combate à fraude à lei ou ao abuso de forma jurídica. 
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Notório é, noutro aspecto, que há um iminente perigo, como citado por 

Rosenblatt (2013), que acontece na Espanha. A auto-aplicação da norma sem 

regulamentação traz o perigo de diminuição de interesse na regulamentação do 

dispositivo, aumentando o risco de tornar conflituosa mais do que já se encontra a 

linha tênue que divide a evasão da elisão fiscal. 

Abraham, nessa toada, trata que no Brasil há a utilização da interpretação 

sistemática, com a aplicação dos procedimentos dispostos no art. 142 (lançamento de 

ofício) e 148 (lançamento por arbitramento), sendo: 

 
Este último, especialmente, prevê um procedimento de desconsideração de 
atos e negócios jurídicos pela autoridade fiscal e a possibilidade de 
lançamento realizado fundado em presunção relativa, com o estabelecimento 
do direito ao contraditório e ampla defesa. (ABRAHAM, 2019, p. 80) 

 

Destaca-se ainda que, tal qual o lançamento de ofício pertinente aos casos de 

dolo, fraude e simulação (tratados no art. 149, VII, do CTN), a desconsideração tratada 

no artigo 116, parágrafo único não depende de provocação do Poder Judiciário.  

Tal conclusão surge a partir da análise de que somente os efeitos fiscais são 

ignorados (inoponibilidade dos atos ao Fisco), com a aplicação do montante devido, 

mantendo-se assim a integralidade tanto dos atos quanto dos negócios para fins 

privados. Todavia, é notório que não há exclusão da possibilidade de revisão judicial 

do ato de desconsideração quando o contribuinte sentir que sofreu alguma lesão. 

Rosenblatt (2013, p. 18) trata sobre a utilidade da regulamentação, aduzindo: 

 
A grande utilidade de uma regulamentação é estabelecer critérios 
relacionados ao ônus da prova, às penalidades eventualmente cabíveis, à 
criação de órgãos centralizados para unificar e sistematizar a aplicação da 
norma antielisiva – sobretudo se estabelecida a composição mista de 
integrantes do Fisco e de especialistas representantes dos contribuintes – e, 
principalmente, sobre as garantias aos direitos dos contribuintes. 
Na ausência dessas especificações por lei ordinária dos entes federados, a 
tendência é a aplicação de penalidades previstas para evasão – há multas 
qualificadas de 150% – de concentrar o ônus da prova na pessoa do 
contribuinte, ao invés de reparti-lo entre o Fisco (ao qual se atribui o dever de 
provar a ilegitimidade do ato, a inadequação do ato com a realidade, o 
resultado de diminuição da carga tributária, e a finalidade do ato) e o 
contribuinte (a quem compete demonstrar regularidade formal do ato ou 
negócio jurídico realizado, a adequação entre estes e o resultado obtido, o 
movido não exclusivamente tributário, a normalidade do ato em relação à 
atividade da empresa), como fazem outros países. Cumpre observar que, em 
regra, os países que possuem normas gerais antielisivas adotam presunções 
relativas dos elementos elisivos. 
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Sendo o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional ponto 

sensível da discussão doutrinária, tal discussão sobre a constitucionalidade da 

inclusão de uma norma antielisiva no ordenamento pátrio foi levada ao Supremo 

Tribunal Federal, sendo ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade para discussão 

da temática, explanada a seguir. 
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4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL: A AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 2446/DF 

Em 18 de abril de 2001, pouco tempo após a publicação da Lei 104/2001, a 

Federação Nacional do Comércio ajuizou, ante ao Supremo Tribunal Federal, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2446/DF. 

A petição inicial trata que o parágrafo único do art. 116 do CTN traz a eliminação 

da possibilidade de o contribuinte praticar o seu planejamento tributário quando 

introduz ao ordenamento a interpretação econômica, que permitiria à Administração 

tributar tendo como base o que foi encoberto pelo meio adotado pelo contribuinte para 

pagar menos. 

Trata assim, que o art. 150, I da Constituição de 1988 trouxe ao ordenamento 

o princípio da legalidade estrita, da tipicidade fechada e da reserva absoluta de lei, 

cabendo ao legislador definir precisamente os tipos tributários para proteção e 

segurança jurídica.  

Assim, segundo o propositor, seria inconcebível a tributação sem lei, sem que 

houvesse fato gerador, sendo inconstitucional a impossibilidade do planejamento por 

elisão que ocorre dentro do que é legal, pois o que não é proibido seria permitido 

(BRASIL, 2020). 

Ainda em relação à interpretação econômica no ordenamento jurídico pátrio, 

destaca o propositor da ADI que a norma antielisiva seria apenas constitucional se 

permitida a tributação por analogia, conforme já tratado, vedada, alegando também 

que a finalidade de mera economia de tributo do ato ou negócio do contribuinte não é 

vedada pelo Direito. Além disso, aduz o princípio da legalidade estrita, podendo a 

Administração atuar somente quando existe normatização. 

Relata também, noutro sentido, que não há no Direito brasileiro a tributação 

pelos efeitos econômicos existentes no ato ou negócio, mas pela realização do tipo 

legal. De acordo com o demandante, o artigo 110 do Código Tributário Nacional 

“proclama o primado do Direito Privado em relação ao conceito, alcance e conteúdo 

dos institutos e formas quando utilizados pela Constituição Federal, estadual ou pelas 

leis orgânicas”, sendo assim, vedado à administração pública o uso de analogia 

nesses conceitos para cobrar tributos.  

Coadunando com tal pensamento, Pattitucci citando Pereira (2017, p. 51), trata: 

 
(...) o argumento por analogia envolve sempre uma posição valorativa de 
quem estende a norma para casos nela não previstos. (...) valora-se a 
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semelhança como relevante, separam-se certas características como 
essenciais e abstraem-se as diferenças. (...) Ora, os deveres tributários não 
podem ser instituídos senão através da lei formal. A analogia não é meio apto 
par a criação de normas cujos mandamentos determinem o surgimento de 
deveres tributários. Isso deriva da reserva absoluta de lei formal e, em relação 
ao dever de recolher tributos, é confirmado pelo art. 108, § 1°, do CTN. 
 

A Advocacia Geral da União, ao se manifestar, defende o dispositivo aduzindo 

que não há tentativa de findar com o planejamento tributário, mas sim em combater 

os abusos de forma e direito. Destaca ainda que o art. 187 do Código Civil de 2002, 

trouxe ao ordenamento o conceito de abuso de direito como ato ilícito. Noutro sentido, 

o art. 116 do CTN não traria à Administração a anulação do ato ou negócio jurídico, 

mas apenas a tributação do que foi dissimulado, continuando o que foi feito a valer 

entra as partes. 

A ADI, tendo sido proposta em 2001, teve seu julgamento retomado em junho 

de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal iniciou a pauta virtualmente. Conforme 

observado, a Ministra Carmén Lúcia, relatora do caso, trouxe interpretação 

sistemática do Código Tributário Nacional, fazendo uso do princípio da legalidade e 

tipicidade estrita tributária. 

Para a relatora, a norma depende de regulamentação ao contribuinte é dada 

liberdade em buscar economia tributária conforme seus negócios jurídicos. Sustenta, 

nesse sentido que: 

 
A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e 
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando 
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar 
tributos quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido 
licitamente evitada. (BRASIL, 2020) 
 

Mas, a despeito do pretendido pela parte autora, a Ministra julgou improcedente 

a ação, destacando que a analogia no direito tributário possui autorização, desde que 

não resulte em exigência de tributo não previsto em lei, conforme art. 108 do Código 

Tributário Nacional. Por outro lado, a Ministra destaca que realmente não está 

autorizado o agente fiscal a usar a analogia para definir fato gerador, tornando-se 

legislado a ponto de aplicar o tributo sem previsão legal, bem como de fazer uso de 

interpretação econômica.  

Ainda, elucida:  

 
A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido 
pela autora, de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se 
trata da interpretação da lei, o que se dá no Capítulo IV do Código Tributário 
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Nacional intitulado “Interpretação e Integração da Legislação Tributária”. 
(BRASIL, 2020) 

 

Por fim, votou a relatora por reconhecer a improcedência do pedido, sendo a 

norma do artigo 116, parágrafo único do CTN válida por limitar o combate de prática 

ilícitas verificadas após a ocorrência do fato gerador (evasão fiscal). 

Embora seja o julgamento ainda recente, parte da doutrina já se manifestou no 

sentido de que, caso se tratasse de evasão, não haveria necessidade de 

procedimento algum além do já existente na lei, tal qual o artigo 149, VII, 150, §4º do 

Código Tributário Nacional, além dos presentes na legislação penal. Em tais casos 

deve a autoridade administrativa, sob pena inclusive de responsabilidade funcional 

(art. 142 CTN), rever o lançamento sempre que verifique que o ato ou negócio jurídico 

declarado pelo contribuinte não se verificou de fato, conforme ocorre na simulação 

relativa. 

É notório que, no caso do parágrafo único do art. 116 do CTN há admissão de 

que o negócio jurídico praticado seja o declarado pelo contribuinte, mas com a 

autorização de desconsideração de seus efeitos se houver alguma anormalidade da 

circunstância na prática, o que é extremamente nebuloso. 

Tem-se, nesse sentido, o tratado por Funaro e Souza (2020, n.p.): 

 
Vale dizer, enquanto o artigo 149 do Código Tributário Nacional determina a 
correta qualificação do fato ocorrido no mundo fenomênico, falseada 
mediante dolo, fraude ou simulação, o parágrafo único do artigo 116 autoriza 
a alteração dos efeitos do fato corretamente qualificado, quando atos ou 
negócios jurídicos sejam utilizados como meio para elidir o tributo que o Fisco 
considere devido, em razão de normas aplicáveis a situações equivalentes, o 
que supõe aplicar ao fato A normas previstas para o fato B, em função de 
critérios pré-estabelecidos que permitam aproximar as situações. Assim, não 
há de cogitar-se de "evasão" nos casos de "desconsideração", senão quando 
adotado ardil para não pagar tributo decorrente da requalificação da 
operação. 
É por essa razão que foi outorgada competência à lei ordinária (emanada por 
cada um dos entes tributantes interessados) para estabelecer os 
"procedimentos" necessários para que a autoridade fiscal possa 
"desconsiderar" (desprezar) os regulares efeitos dos atos e negócios 
praticados pelos contribuintes, exclusivamente para fins tributários. Além de 
assegurar o devido processo legal formal, a função da lei ordinária seria 
indicar os critérios (jurídicos/ econômicos) a serem observados pela 
autoridade administrativa para identificar "planejamentos fiscais abusivos" e, 
assim, desconsiderar seus efeitos tributários, para aplicar aos fatos outro 
regime tributário, obviamente, mais gravoso. 
 

Portanto, caso a Lei Complementar 104/2001 visasse combater a evasão fiscal 

seria necessário admitir que o Fisco estaria impedido de lacrar autos de infração que 

tenham como fundamento atos fraudulentos, pois “a plena eficácia da norma depende 
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de lei ordinária para estabelecer procedimentos a serem seguidos”, mas “pende de 

regulamentação” (BRASIL, 2020, n.p.). 

Fato é que o voto da Ministra Carmen Lúcia não traz consigo os 

esclarecimentos necessários ao tratamento do artigo 116 do Código Tributário 

Nacional, sendo necessário o aprofundamento do dispositivo pelo Corte Suprema, a 

fim de que sane as dúvidas que ainda rondam o assunto.  

 

4.1. O TRATAMENTO DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN NO CONSELHO 

ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 

Embora o voto da Ministra Carmen Lúcia não tenha sanado as tormentas que 

envolvem o artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não há que se 

negar que provocou a necessidade de revisão da jurisprudência corrente no Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 

Isso se dá devido ao fato de o Conselho usar por anos a interpretação de que 

o citado parágrafo único seria uma verdadeira norma antielisiva, autorizando assim a 

desconsideração de negócios jurídicos válidos para fins de incidência tributária, 

mesmo que não tenha havido edição da lei ordinária que o dispositivo requer.  

Ao analisar a jurisprudência do Conselho, não é possível observar uma 

pacificação, ainda que tenha havido certa evolução ao decorrer do tempo, decisões 

atuais ainda sedimentam seus conceitos observando dispositivos de certa forma 

antigos, de maneira não organizada. 

Nota-se, a exemplo, o acórdão 1201-001.136, de 26 de novembro de 2014, que 

explicita: 

 
2.2) Da Alegada Inaplicabilidade do Art.116, Parágrafo Único, do CTN Ao 
longo de sua peça recursal a interessada por diversas vezes afirma ser 
incabível a exigência do crédito tributário lançado com base em planejamento 
tributário abusivo, haja vista que a aplicabilidade do a seguir transcrito art. 
116, parágrafo único, do CTN, dependeria de regulamentação por lei 
ordinária, algo que ainda não ocorreu:  
Pois bem, realmente a doutrina majoritária afirma que o dispositivo em 
questão ainda não é aplicável, sob o argumento de que não foi promulgada a 
lei ordinária que a regulamentaria.  
[...] 
Nesse sentido, interpretar-se o art. 116, parágrafo único, do CTN, 
introduzido pela Lei Complementar nº 104/2001, da forma defendida pela 
ora recorrente, significaria uma autorização para que os grandes 
contribuintes deixassem de cumprir, ao menos até a promulgação da lei 
ordinária (e já se vão quase 14 anos de omissão legislativa no âmbito 
federal), o seu dever fundamental de pagar tributos, mediante a adoção 
de planejamentos tributários abusivos. Seria assim uma inovação 
legislativa com vista a impedir que o fisco coibisse o ilícito, já que, como 



44 
 

ressalta Torres, o combate à fraude à lei e ao abuso de forma jurídica já 
existia mesmo antes do advento da norma em questão. 
Além de não se coadunar com o dever fundamental da pagar tributos, tal 
interpretação também constitui uma afronta ao princípio da capacidade 
contributiva, insculpido no art. 145, § 1º, da Constituição, já que os grandes 
contribuintes, justamente aqueles que possuem maior capacidade 
econômica, estariam sendo gravados com uma tributação inferior à sua 
capacidade,e em detrimento da tributação incidente sobre os demais 
contribuintes, uma vez que o montante de recursos orçamentários 
necessários à concretização dos direitos e garantias fundamentais 
permanece inalterado. 
É de se em conta, ainda, que a nova ordem constitucional conferiu 
grande importância a valores morais, tais como a boa fé e a função 
social do contrato, repudiando por conseguinte a adoção de práticas 
abusivas perpetradas seja pelo Estado seja pelos particulares. Em 
assim sendo, também aqui a interpretação defendida pela recorrente 
não se harmoniza com a Constituição na medida em que, segundo ela, 
enquanto não for promulgada a lei ordinária prevista no art. 116, 
parágrafo único, do CTN, o Fisco estaria impedido de coibir práticas 
abusivas perpetradas pelos grandes contribuintes.  
Por tudo o que foi dito, das duas interpretações possíveis para o art. 116, 
parágrafo único, do CTN, aquela que melhor se harmoniza com a nova ordem 
constitucional, em especial com o dever fundamental de pagar tributos, com 
o princípio da capacidade contributiva e com o valor de repúdio a práticas 
abusivas (valores da boa-fé e da função social do contrato), é sem dúvida 
aquela defendida pelo professor Ricardo Lobo Torres. (Acórdão 1201-
001.136. Relator: Marcelo Cuba Netto. Data de Julgamento: 26/11/2014) 
(Grifo nosso) 
 

No texto do acórdão é possível observar que há chamamento ao fato de que o 

que o art. 116, parágrafo único do CTN trata não é considerado novidade, ao passo 

que os tribunais já combateriam a fraude à lei ou o abuso de forma jurídica. Além 

disso, seria essa imediatamente aplicável aos entes da federação que possuam 

normas sobre o procedimento administrativo, sendo assim o Decreto nº 70.235/72 

suficiente para suprir tal lacuna, ao passo que foi recepcionado pela ordem 

constitucional em 1988 como lei ordinária. 

No mesmo sentido, o Conselho já julgou pela desconsideração quando 

observado o abuso de formas e destacou que o parágrafo único do artigo 116 do CTN 

é uma norma de eficácia contida. Conforme se observa, no acórdão abaixo, em 

sessão realizada em 13 de setembro de 2017: 

 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
DESCONTO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGATORIEDADE. 
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre 
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não 
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando 
diretamente responsável pela importância que deixou de recolher. 
SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO COMO 
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
A desconsideração da personalidade jurídica para fins fiscais é admitida 
quando se verifica o abuso de forma. 
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APLICAÇÃO DO ART. 116, § ÚNICO DO CTN. VINCULAÇÃO DA 
AUTORIDADE FISCAL. 
O referido artigo é classificado como norma de eficácia contida, de 
aplicação imediata e direta. A análise de constitucionalidade de normas é 
vedada aos julgadores administrativos, nos termos do art. 26-A do Decreto nº 
70.235/72. (Acórdão 2301-005.126. Relatora: Andrea Brose Adolfo, Data de 
Julgamento: 13/09/2017) (grifo nosso) 

 

Nota-se, portanto a utilização da aplicação do artigo 116, parágrafo único do 

CTN como embasamento para a decisão, bem como o destaque da desconsideração 

da personalidade jurídica para fins fiscais, quando verificado o abuso da forma. 

Ainda, outras decisões do Conselho tratam: 

 
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PRATICADOS COM A FINALIDADE DE DISSIMULAR O FATO GERADOR. 
POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE DA LEI 
ORDINÁRIA. 
Não há que se falar em regulamentação do art. 116 do CTN para que a 
autoridade lançadora efetue lançamento sobre atos considerados 
dissimulados. A permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar 
lançamento sobre atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, 
parágrafo único, com o art. 149, VII, ambos do CTN. (Acórdão 2201-003.674, 
Segunda Seção de Julgamento, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, 
DJ 07/06/2017) 
 
SIMULAÇÃO RELATIVA. VÍCIO DE VONTADE. CTN, ART. 116, 
PARÁGRAFO ÚNICO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO. 
É legítima a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do IRPJ, nos termos do 
artigo 116, parágrafo único do CTN. 
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO. 
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA 
1 - Não há que se tolerar o desvirtuamento dos institutos jurídicos. Legalidade 
não é dizer que se o negócio jurídico é legal para um ramo do direito (civil, 
empresarial, dentre outros) encontra-se intocável para todo o ordenamento 
jurídico. Legalidade é verificar se o negócio jurídico é legal sob o âmbito de 
todo o direito. Princípio da liberdade negocial não se encontra no topo da 
pirâmide constitucional, mas caminha ao lado do princípio da legalidade (que 
predica a apreciação do ordenamento jurídico de maneira integrada), e dos 
princípios que zelam pela manutenção do Estado, com a capacidade 
contribuinte e isonomia entre contribuintes. 
2 - Em vez de o alienante transferir diretamente o ativo para o adquirente, 
valeu-se de uma "holding". Ambos, alienante e adquirente, passam a ser 
sócios da "holding". O alienante integraliza na "holding" precisamente o ativo 
que pretendia alienar. O adquirente integraliza na "holding" precisamente o 
valor em espécie que iria pagar a aquisição do ativo. Posteriormente, a 
alienante retira-se da "holding". Em contrapartida à integralização, é entregue 
ao alienante precisamente o valor em espécie que foi integralizado pela 
adquirente. Enquanto isso, a adquirente ficou com o ativo que queria comprar. 
3 - Afronta à legislação tributária, nos temos dos art. 149, inciso VII do CTN, 
art. 44, § 1º da Lei nº 9.430, de 1996 e arts. 71, 72 e 73 da Lei nº 4.502, de 
1964. Caracterizada a ocorrência do dolo (presença dos elementos cognitivo 
e volitivo) e simulação, ensejando a qualificação da multa de ofício para 
150%. (Acórdão 9101-002.953. Relatora: Cristiane Silva Costa, Data de 
Julgamento: 03/07/2017) 
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Noutro sentido, o próprio Conselho em julgamento posterior, realizado em 27 

de agosto de 2018 trata sobre a desconsideração de atos e negócios jurídicos como 

não possível por falta de regulamentação do artigo 116, parágrafo único do CTN, 

conforme se observa: 

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS NEGÓCI
OS JURÍDICOS.  FALTA DE 
REGULAMENTAÇÃO DO  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  116  CTN. 
ERRO  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  
O parágrafo único do art.  116  do CTN, introduzido  pela Lei Complementar  
nº  104/2001, trata-se  de  regra  antissimulação,  e  prevê  a  possibilidade  
de  desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de  dissimular  a  ocorrência  do  fato  gerador  do  tributo  ou  a  
natureza  dos  elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos  a  serem  estabelecidos  em lei  ordinária  que  até  o  
momento  não  foi  editada,  não podendo, portanto, ser utilizado como 
fundamento da decisão. (Acórdão 3401-005.228. Relator: Leonardo 
Ogassawara de Araujo Branco. Data de Julgamento: 27/08/2018). 

 

Na jurisprudência do ano de 2020, ao que se percebe, a lei ordinária estaria 

ainda suprida pelo Decreto 70.235/1972, conforme se observa: 

 

NORMA GERAL ANTIELISIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO 
CTN. EFICÁCIA.  
A norma geral antielisiva consignada no parágrafo único do art. 116 do CTN 
deve ser interpretada no sentido da sua eficácia, vez que esta interpretação 
é a que melhor se harmoniza com a CF/88, em especial com o dever 
fundamental de pagar tributos, com o princípio da capacidade contributiva e 
com a reprovabilidade social ao abuso de formas jurídicas de direito privado. 
O parágrafo único do art. 116 do CTN é uma norma nacional, 
imediatamente aplicável aos entes federativos que possuam normas 
sobre o procedimento administrativo fiscal, que, no caso da União 
Federal, consubstancia-se no Decreton.70.235/72, recepcionado pela 
CF/88 com força de lei ordinária. A exigência de regulamentação, 
mediante procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, 
consignada no parágrafo único do art. 116 do CTN, in fine, encontra-se 
suprida pelo Decreto n. 70.235/1972. (Acórdão 2402-008.111. Relator: Luís 
Henrique Dias Lima. Data do Julgamento: 04/02/2020) 

 

Há outras decisões do Conselho que coadunam no mesmo sentido que, por 

possuírem textos deveras semelhantes, tornariam sua análise exaustiva no momento. 

Todavia, conforme será observado, a decisão da Ministra Cármen Lúcia confronta tal 

posicionamento. 

Inicialmente, o confronto se dá ao passo que a relatora afirma que o parágrafo 

único do artigo 116 do CTN depende de regulamentação por lei ordinária para que 

alcance sua eficácia plena, o que rechaça o tratamento do Decreto 70.235/72 como 

suficiente para suprir a exigência de lei ordinária trazida pelo legislador complementar. 



47 
 

De outra forma, a Ministra trouxe também que o parágrafo único do artigo 116 

do CTN não deve ser considerado uma norma geral antielisiva, tratando deste como 

uma norma de combate à evasão fiscal, conforme se observa: 

 
De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira 
há diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita 
relação jurídica que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o 
contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado para omitir-se 
ao pagamento da obrigação tributária devida. A despeito dos alegados 
motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do CTN, a 
denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o 
dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal. (BRASIL, 2020, 
p. 07) 

 

E por fim a Relatora trata que o parágrafo único do artigo 116 não dá ao 

aplicador da lei o direito de se transformar em legislador, a fim de incidir a legislação 

tributária através da utilização de analogia. Aqui, portanto, a ministra restringe a 

aplicação da desconsideração, determinando que a incidência tributária só será 

possível no caso em que a legislação prever expressamente, pois seria vedada a 

transposição de efeitos jurídicos para situações que a lei não prevê. 

Fato é que o voto da Ministra não deixa claro os limites concernentes ao 

planejamento ou o caso da necessidade de outros pontos que não a economia fiscal 

para a consideração ou desconsideração dos atos e negócios jurídicos. Por outro lado, 

não há que se negar que esse trouxe ao CARF a necessidade de revisão em sua 

fundamentação, pois acabou por não abarcar recorrentes argumentos utilizados pelo 

Conselho. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho trouxe à baila as diversas ponderações que ainda cercam 

o planejamento tributário, elemento essencial ao contribuinte, tendo em seu conceito 

a redução lícita dos custos tributários pelo contribuinte. Por óbvio tal conferência 

também acaba por oferecer ao planejamento fiscal certa responsabilidade em relação 

à sobrevivência do empresariado, principalmente no Brasil, que possui elevada carga 

tributária. 

A elaboração do planejamento é fundamental muitas vezes para que a empresa 

se mantenha no mercado, todavia é preciso que haja cautela para que esse não tenha 

um viés abusivo e acabe por ultrapassar os limites trazidos pela legislação, pelos 

princípios e pela jurisprudência que rege no ordenamento jurídico pátrio. 

Nessa toada, esses limites que cercam o planejamento fiscal dialogam com 

certos parâmetros, conforme observado no presente trabalho. Em que se pese a 

Constituição Federal de 1988 conferir ao contribuinte a liberdade em operar em suas 

economias, é de conhecimento geral que não se pode falar em direito absoluto na 

legislação brasileira, ainda que na norma fundamental. 

Conforme se observou, há forte discussão doutrinária sobre o conceito de 

elisão fiscal lícita, para fins do presente trabalho, o meio de tentativa de redução ou 

evitação de pagamento de tributos, evitando-se os fatos geradores. 

Porém, em consonância ao que foi aqui apresentado, é falha a observação 

apenas do aspecto cronológico sobre o fato gerador a fim de identificar o que é ou não 

abusivo no momento de se planejar. Conforme se observou, é plenamente possível 

que o abuso também esteja presente na forma ou nos meios que foram empregados 

no planejamento. 

No que tange à evasão fiscal, por outro lado, essa ocorreria quando o 

contribuinte não cumpre com a transferência ou o pagamento integral de um tributo 

ao fisco, por parte da doutrina, ao passo que outra corrente trate por esse termo 

qualquer ação ou omissão que tente elidir, reduzir ou atrasar o cumprimento de uma 

obrigação tributária, ainda que não utilize meios ilícitos para tanto. 

Sob um aspecto internacional de tentativa de coibição de atitudes abusivas por 

parte do contribuinte, houve uma tentativa de inserir na legislação ponderações 

positivadas sobre tais discussões, culminando na Lei Complementar n° 104 de 2001. 

A Lei Complementar n° 104 de 2001, nesse sentido, inseriu o parágrafo único 

ao artigo 116 do Código Tributário nacional, que permite ao Fisco desconsiderar atos 
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ou negócios praticados com a pretensão de dissimular a ocorrência do fato gerador 

do tributo ou a natureza dos elementos que constituem a obrigação tributária, 

observando os procedimentos que deveriam ser estabelecidos em lei ordinária. 

Dessa forma, a aplicação dependeria da regulamentação legislativa, que até o 

momento não ocorreu. O texto permeado por nebulosidade, trouxe à norma discussão 

sobre sua constitucionalidade e aplicabilidade, sendo taxado por parte da doutrina 

como desnecessário e nada inovador, posto que não teria trazido mudanças 

significativas no combate às ações elisivas. 

Por outro lado, a jurisprudência do Conselho Administrativos de Recursos 

fiscais faz uso constante desse diploma legal para fundamentar diversas decisões 

antagônicas que trazem ao contribuinte notória insegurança jurídica. 

No que tange ao Judiciário, sendo a Ação de Inconstitucionalidade 2.446 ainda 

pendente de julgamento, o voto da relatora, Ministra Carmen Lúcia, trouxe à baila mais 

discussões que acabam por enervar o que já acontecia, ao aduzir que o parágrafo 

único do artigo 116 do CTN como tratante de evasão. 

Nesse diapasão, tendo em vista um sistema fundado em uma construção 

jurisprudencial confusa, com o texto legislativo nebuloso, acaba por prejudicar o 

contribuinte que, além de lidar com uma carga tributária elevadíssima, ainda deve 

redobrar a atenção ao planejar seus custos fiscais, pois a linha entre a elisão lícita e 

o abuso do planejamento pode se mostrar, por vezes, tênue. 

Fato é que, diante do contexto atual e do histórico legislativo sobre o tema, o 

fundamental seria que fosse editada uma lei regulamentadora que destrinchasse as 

regras e os procedimentos a serem adotados no caso do artigo 116, parágrafo único 

do CTN.  

Isso deveria ocorrer de pronta ação pois, ao que se observa na jurisprudência 

atual, o Fisco possui o poder de agir conforme melhor entender, mas com poderes 

desproporcionais em relação ao contribuinte. O combate ao abuso do planejamento 

tributário deve andar em consonância ao propósito do tributo, notoriamente, mas 

também aos princípios que coadunam com o crescimento econômico saudável. 
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