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RESUMO 

  

O presente estudo analisa teorias do abuso no planejamento tributário. Inicialmente, 

busca-se definir e diferenciar “planejamento tributário”, “planejamento tributário abusivo” e 

“evasão fiscal”, partindo-se da premissa de que compete a cada Estado estabelecer, de forma 

peculiar, quais os critérios devem ser adotados para a identificação dessas figuras em seu 

ordenamento jurídico. Analisam-se os princípios constitucionais que podem ser ponderados no 

Brasil em relação a esse tema. Diante das teses que defendem a adoção, pelo Direito 

Tributário brasileiro, do abuso do direito, do abuso de formas, da fraude à lei e do propósito 

negocial, inclusive com fundamento nas experiências do Direito estrangeiro, analisa-se como 

tais teorias têm sido originalmente construídas, respectivamente, pela França, Alemanha, 

Espanha e Estados Unidos da América. Após a análise de cada uma dessas teorias 

estrangeiras, analisam-se os fundamentos da doutrina e jurisprudência favoráveis e contrários 

à sua aplicação no ordenamento tributário brasileiro, seja a partir de princípios jurídicos, de 

dispositivos do Código Tributário Nacional (em especial, art. 116, parágrafo único) ou mesmo 

do novo Código Civil (em especial, art. 187). Por fim, busca-se apresentar qual a norma 

atualmente vigente no Brasil para a tutela do planejamento tributário.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Planejamento tributário – planejamento tributário abusivo – evasão 

fiscal – abuso do direito – abuso de formas – fraude à lei – propósito negocial – simulação  
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ABSTRACT 

 

This study examines theories of abuse in tax planning. Initially, it defines and 

differentiates “tax planning”, “tax avoidance” and “tax evasion”, starting from the premise that 

is to the State to establish, in a peculiar way, in which criteria should be adopted for the 

identification of these figures in its legal system. It examines the constitutional principles that 

can be weighted in Brazil in relation to this theme. It examines the arguments that advocate 

the adoption of some theories by the Brazilian tax law, as abuse of law, abuse of forms, fraus 

legis and business purpose test. The research considers how such theories have been originally 

constructed, respectively, by France, Germany, Spain and the United States of America. After 

analyzes of each one of these foreign theories and examines the fundamentals of doctrine and 

court decisions that would be favorable or unfavorable for its application in the Brazilian tax 

planning, either from legal principles, from National Tax Code (in particular, art. 116, single 

paragraph) or even from the new Civil Code (in particular, art. 187). Finally, analyses which 

rule is currently in force in Brazil to the tax planning issues. 

 

 

KEY WORDS: Tax planning – tax avoidance – tax evasion – abuse of law – abuse of forms – 

fraus legis – business purpose test – sham 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Se o Estado é uma criação humana que traz benefícios e obrigações a cada particular, 

parece natural haver situações de conflito entre estes, em que se questionaria qual dimensão 

deve assumir o Estado. Já na obra de PLATÃO
1
, Sócrates discute com Adimanto os “limites do 

Estado”. Nesse diálogo, sustenta que seria necessário dar “a nossos defensores, esta ordem: 

vigiar a qualquer custo para que o Estado não fosse pequeno nem grande demais, mas 

homogêneo e de dimensões adequadas”.  

 

A tensão entre o Estado e o particular pode ser bem observada pela imposição 

tributária. Na antiguidade, a tributação se restringiria aos indivíduos desprovidos de liberdade, 

a exemplo das punições aos povos derrotados em guerras. Modernamente, o ônus fiscal deve 

ser repartido praticamente entre todos que possuam algo a mais que o mínimo existencial, 

como um preço que se paga por ser livre. Com a crescente atribuição de poder e incremento 

das funções do Estado, teria surgido a configuração de um Estado Fiscal, que encontra nas 

receitas derivadas, provenientes da cobrança de tributos, a principal fonte de recursos para a 

satisfação das necessidades que decreta como de interesse público. Desse modo, o 

investimento em métodos mais eficientes para a cobrança dos tributos pode ser considerada a 

marca dos tempos atuais.  

 

A configuração da relação de poder entre Estado e particular, contudo, pressupõe 

certo equilíbrio entre as partes, de modo que a tributação sempre teria encontrado limites na 

lei. O contribuinte, então, dado o Direito de somente ser tributado nas hipóteses previstas por 

normas jurídicas válidas e, portanto, previamente conhecidas, poderia conduzir o seu agir de 

forma a não incorrer em fatos geradores de obrigações tributárias. Essa equação, entre a 

possibilidade de o particular voluntariamente não praticar atos que tenham como conseqüência 

o pagamento de tributos e, de outro lado, a expectativa de aumento da arrecadação tributária 

pelo Estado Fiscal, daria o contorno, respectivamente, a dois fenômenos bastante discutidos 

nesse último século: o planejamento tributário e o planejamento tributário abusivo. 

                                                           
1
 Platão. A República, parte I. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal – 4. São Paulo : Editora Escala, 

p. 123. 
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Muitas perspectivas se abrem diante dessas figuras, podendo-se aqui segregar 

algumas: O que deve ser considerado “abuso” em um planejamento tributário? Há uma 

concepção universal para “abuso” em matéria fiscal? Onde encontrar uma definição de 

“abuso” que a Administração Fiscal deva seguir?  Quais elementos, critérios, fatores, 

procedimentos deveriam estar ou não presentes para o planejamento tributário ser considerado 

“abusivo”? 

 

No Brasil, sequer é pacífica a resposta se há ou não um conceito de “planejamento 

tributário abusivo”. Esse parece ser um dos temas de maior ruído na doutrina e jurisprudência 

brasileira, especialmente a administrativa, já que a esfera judicial ainda fornece escasso 

material. 

 

Em 10 de janeiro de 2001, ou seja, há dez anos contados do depósito desta 

dissertação, o legislador complementar brasileiro enunciou norma com o suposto proposto de 

tutelar a questão: a Lei Complementar 104/2000, que acrescentou o parágrafo único ao art. 

116 do CTN. Entretanto, esse dispositivo permanece sem eficácia, especialmente porque o seu 

enunciado prescritivo requer, de forma expressa, que seja enunciada lei ordinária que regulará 

um procedimento especial para a sua aplicação
2
. Parece, então, necessário perquirir a razão 

para o decurso de tantos anos, sem que a referida lei ordinária tenha sido enunciada. Entre as 

razões que se tem suscitado, cita-se a possível ineficácia técnica desse enunciado prescritivo 

para veicular a norma pretendida pelo legislador, o que demandaria uma nova lei 

complementar, e não uma lei ordinária. Cita-se, ainda, o clima de incertezas doutrinárias 

quanto ao próprio conteúdo da norma do parágrafo único, art. 116, do CTN, o que pode tornar 

a sua aplicação, quando regulamentada por lei ordinária. 

 

Ocorre que, diante da ausência de regulamentação da referida norma, diversas teses 

vêm sendo suscitadas pela doutrina e pela jurisprudência administrativa, buscando estabelecer 

critérios para que a Administração Fiscal brasileira possa reagir contra planejamentos 

tributários considerados abusivos. Nesse discurso, tornou-se freqüente a citação de teorias 
                                                           
2
 Alguns artigos da Medida Provisória 66, editada em 2002, teriam esse objetivo.  Contudo, essa medida 

provisória não foi convertida em lei nesta parte. 
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antiabuso historicamente adotados por ordenamentos jurídicos estrangeiros, quais sejam, o 

abuso do direito (França), o abuso de formas (Alemanha), a fraude à lei (Espanha), a 

substância econômica, o propósito negocial e a substância sobre a forma (Estados Unidos da 

América). Esta dissertação se dedica à analise dessas teorias estrangeiras do “abuso” no 

planejamento tributário, bem como de teses que, de alguma forma, sustentam a aplicação 

destas ao ordenamento jurídico brasileiro.
3
  

 

Note-se que o tema ora enfrentado estará restrito ao “abuso” que se imputa ao 

contribuinte pela realização de planejamentos tributários, já que o “abuso no Direito 

tributário”, de uma forma mais ampla, demandaria, também, a análise de excessos e desvios 

cometidos pelo Estado no exercício de seu poder tributante (abuso de poder legislativo, abuso 

de autoridade etc.). Ainda a fim de delimitar o tema em análise, parece necessário esclarecer 

algumas notas quanto às terminologias neste texto (em especial, “planejamento tributário”, 

“planejamento tributário abusivo” e “evasão fiscal”), bem em relação à análise do “Direito 

comparado”. 

 

 

1.1. AS TERMINOLOGIAS ADOTADAS NESTE TEXTO  

 

Há uma variedade de nomenclaturas utilizadas no discurso jurídico brasileiro para se 

referir aos atos praticados pelo contribuinte que, de forma legítima ou não, conduzem à 

minoração ou retardamento do ônus fiscal, como “elisão”, “elisão lícita”, “elisão eficaz”, 

“evasão lícita” “planejamento tributário”, “elisão ilícita”, “elusão”, “planejamento tributário 

abusivo”, “evasão fiscal”. Também parece não haver consenso quanto ao sentido de tais 

expressões, já que o termo “elisão”, por exemplo, pode se referir a atos legítimos praticados 

pelo contribuinte para a econômica de tributos, podendo, em outras situações, se referir a 

situações de “abuso”. 

                                                           
3
 Embora outros países sejam relevantes ao estudo comparado de normas de controle de planejamentos 

tributários, não lhes serão dedicados tópicos específicos, já que estes serão dedicados aos países nos quais parece 

ter sido originalmente suscitadas nominalmente as teorias do abuso do direito, abuso de formas, fraude à lei e 

propósito negocial. De todo modo, outros sistemas jurídicos estrangeiros serão prestigiados durante o trabalho, a 

fim de ilustrar conceitos gerais relacionados ao tema do planejamento tributário e o planejamento tributário 

abusivo, inclusive pela análise de casos julgados por seus Tribunais. 
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Não se trata de problema característico do Direito brasileiro ou, ainda, da língua 

portuguesa. Na língua inglesa, a doutrina costuma utilizar as expressões “tax avoidance”, “tax 

planning”, “tax mitigation” e “tax avasion”, embora se possa observar no INTERNACIONAL 

TAX GLOSSARY do INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION - IBFD
4
, que 

“avoidance” seja um termo utilizado para descrever comportamentos dos contribuintes 

destinados a reduzir a sua sujeição ao imposto e que não chega a ser um caso de “evasão 

fiscal” (“tax evasion”), sendo muitas vezes utilizada para se referir a formas “aceitáveis” de 

comportamentos, tal como um “tax planning” ou mesmo abstenções de consumo, bem como 

em um sentido pejorativo, para se referir a questões consideradas “inaceitáveis” ou 

“ilegítimas”, embora não “ilegais”, pois os atos praticados seriam conforme o texto da lei, mas 

contra o seu espírito (“within the letter of the law but against the spirit of the law”).
5
-
6
  

 

Diante dessa multiplicidade de nomenclaturas, parece necessário assumir se haveria 

uma forma absolutamente correta de nomear tais fenômenos. Quais “rótulos” utilizar neste 

estudo para a uniformidade do discurso? Palavras são signos de linguagem
7
-

8
, da modalidade 

dos símbolos. Ao interpretar-se um determinado signo, constrói-se o seu sentido, 

relacionando-o a algum objeto real ou ideal. Ao lermos a palavra “martelo”, relacionamos este 

signo de linguagem a uma ferramenta utilizada para a carpintaria. O signo “martelo” busca 

representar esse objeto do mundo real. Por estarmos inseridos em um contexto comum, parece 

                                                           
4
 IBFD. International Tax Glossary, 5 ed. B. Larking, Ed. Amsterdã: IBFD, 2005, p. 29-30. 

5
 Cf. J. L. SALDANHA SANCHES, “uma vez que a terminologia pode criar incertezas e ser uma fonte de 

obscuridade, convém esclarecer que, nas doutrinas norte-americana e alemã, as expressões tax avoidance e 

Steuerumgehumg tem o sentido equivalente ao de fraude à lei fiscal e as expressões tax mitigation e 

Steuervermeidung tem o sentido equivalente ao de planejamento fiscal legítimo”. (SALDANHA SANCHES, J. 

L. Os limites do planejamento fiscal – substância e forma no Direito fiscal português, comunitário e 

internacional. Coimbra : Coimbra Editora, 2006, p. 24) 
6
 Por outro lado, ALBERTO XAVIER sustenta que a expressão não poderia ser assimilada ao conceito a idéia de 

ilicitude, “mas sim a prática de atos (em princípio) lícitos, praticados no âmbito da esfera de liberdade de 

organização mais racional dos interesses do contribuinte” (XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do 

Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 309). 
7
 Conforme CLARICE VON OERTZEN DE ARAUJO, CHARLES PEIRCE, precursor da semiótica, a ciência que estuda 

os signos, “o signo é um veículo que comunica à mente algo do exterior” (OERTZEN DE ARAUJO, Clarice 

Von, Fato e evento tributário – uma análise semiótica, in Curso de especialização em direito tributário : estudos 

em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Rio de Janeiro : Forense, p. 330). 
8
 Conforme PASQUALE CIPRO NETO e ULISSES INFANTE, o signo lingüístico é “a representação verbal dos 

elementos do mundo. Tais signos devem ser combinados segundo regras convencionais para cumprir sua missão 

comunicativa.” (CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São Paulo : 

Scipione, 2003, p. 9) 
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inato o significado de algumas palavras, como “martelo”. Trata-se de um objeto com formato 

e uso distintos, reconhecidos por qualquer criança. Mas porque não chamarmos “martelo” de 

“marmelo”?
9
 Ou o signo “martelo” seria inerente por natureza ao objeto usado por 

carpinteiros? Pode-se afirmar que a palavra “martelo” não possui nenhuma ligação natural 

com o objeto que representa, sendo relacionada a ele tão somente por convenção social 

firmada com o desenvolvimento da língua portuguesa.
10

-
11

 Daí porque o intérprete, como um 

ser histórico
12

 que é, deve estar envolvido no contexto em que foram enunciados os signos que 

interpretará.  

 

Portanto, não haveria expressões imanentes aos fenômenos analisados nesta 

dissertação, sendo necessário, contudo, utilizar terminologias que tenham sentido claro entre 

os interlocutores. Desse modo, serão utilizados três rótulos para se referir a situações 

consideradas distintas: planejamento tributário, planejamento tributário abusivo e evasão 

fiscal. Adotando-se tais nomenclaturas como padrão, buscar-se-á estabelecer os contornos 

desses conceitos fronteiriços. 

 

                                                           
9
 ROCHA, Ruth. Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. São Paulo : Salamandra, 1999. O ilustrativo 

exemplo é citado por Tathiane dos Santos Piscitelli. 
10

 O caso de duas meninas de uma aldeia do norte da Índia, narrado por HUMBERTO R. MATURANA e FRANCISCO 

J. VARELA como o das “meninas-lobo”, demonstra que o significado de quaisquer gestos, objetos e tudo o mais 

que compõe o nosso cotidiano é na verdade resultado dos costumes, da historicidade e do contexto em que 

estamos inseridos.“Em 1922, elas foram resgatadas (ou arrancadas) de uma família de lobos que as haviam criado 

em completo isolamento de todo contato humano. Uma das meninas tinha oito anos e a outra cinco. A menor 

morreu pouco depois de encontrada e a maior sobreviveu cerca de dez anos, juntamente com outros órfãos com os 

quais foi criada. Ao serem achadas, as meninas não sabiam caminhar sobre os pés e se moviam rapidamente de 

quatro. Não falavam e tinham rostos inexpressivos. Só queriam comer carne crua e tinham hábitos noturnos. 

Recusavam o contato humano e preferiam a companhia de cães ou lobos. Ao serem resgatadas, estavam 

perfeitamente sadias e não apresentavam nenhum sintoma de debilidade mental ou idiotia por desnutrição. Sua 

separação da família lupina produziu nelas uma profunda depressão, que as levou à beira da morte, e uma 

realmente faleceu. A menina que sobreviveu dez anos acabou mudando seus hábitos alimentares e ciclos de vida e 

aprendeu a andar sobre os dois pés, embora sempre recorresse à corrida de quatro em situações urgentes. Nunca 

chegou propriamente a falar, embora usasse algumas palavras”. (MATURANA, HUMBERTO R. e VARELA, 

FRANCISCO J. A árvore do conhecimento. São Paulo : Pelas Athena, 2001, p. 143-4, grifamos) 
11

 Leciona PAULO DE BARROS CARVALHO que “os enunciados lingüísticos não contêm, em si mesmos, 

significações. São objetos percebidos pelos nossos órgãos sensoriais que, a partir de tais percepções, ensejam, 

intra-subjetivamente, as correspondentes significações. São estímulos que desencadeiam em nós produções de 

sentido. Vê-se, desde agora, que não é correta a proposição segundo a qual, dos enunciados prescritivos do direito 

positivo, extraímos o conteúdo, sentido e alcance dos comandos jurídicos. Impossível seria retirar conteúdos de 

significação de entidades meramente físicas. De tais enunciados partimos, isto sim, para a construção das 

significações, dos sentidos, no processo conhecido como interpretação.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito 

Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 18-9) 
12

 PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Os limites à interpretação das normas tributárias. São Paulo : Quartier 

Latin, 2007, p. 37. 
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Ademais, também parece não haver unanimidade, no Direito brasileiro, quanto ao 

significado de expressões como “abuso do direito”, “abuso de formas”, “fraude à lei”, 

“propósito negocial”, “substância econômica” e “substância sobre a forma”. O significado 

de base dessas expressões parece encontrar raízes no Direito tributário estrangeiro, 

respectivamente, nos ordenamentos francês, alemão, espanhol e norte-americano. Tratar-se-

iam de métodos de reação contra planejamentos tributários abusivos peculiares a esses países. 

 

Neste estudo, parte-se da premissa de que, quando se evoca no Brasil uma dessas 

expressões (ou seja, fora do sistema jurídico tributário originário), não há a exigência de que, 

com isso, se queira aplicar toda a carga normativa prescrita no respectivo ordenamento 

alienígena. Contudo, parece correto compreender que, dado o fato de não serem conceitos 

realmente fluídos e uniformes no Direito Tributário brasileiro, há a exigência para que se 

explicite o conteúdo normativo a que se quer fazer referência. Assim, buscar-se-á construir o 

sentido das expressões “abuso do direito”, “abuso de formas”, “fraude à lei”, “propósito 

negocial”, “substância econômica”, “substância sobre a forma”. 

 

 

1.2. O MÉTODO DE ANÁLISE DO “DIREITO COMPARADO” 

 

A introdução de elementos do Direito estrangeiro neste estudo parece demandar 

breves notas quanto à relevância e aos métodos de comparação dos ordenamentos jurídicos.
13

  

 

Em obra coordenada por CLAUDIO SACCHETTO e MARCO BARASSI (“Introduction to 

comparative tax law”), JÖRG MANFRED MÖSSNER
14

 expõe porque e como comparar o direito 

tributário (“Why and how to compare tax law”). O autor aponta ao menos três razões que 

seriam capazes de justificar a análise comparada do Direito que, ao que parece, estariam 

relacionadas aos métodos que podem ser utilizados para esse exercício. 

 

                                                           
13

 Justifica-se esse tópico, ainda, pela própria dificuldade experimentada para a pesquisa da forma pela qual se 

deve empreender a análise do Direito comparado. 
14

 MÖSSNER, Jörg Manfred. Why and how to compare tax law, in Introduction to comparative tax law. 

Rubbettino Editore, 2008, p. 13-26. 
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A análise do Direito comparado, como primeiro benefício ao seu pesquisador, traria o 

conhecimento quanto ao Direito estrangeiro e as questões discutidas ao seu redor 

(“Fremdrechskunde”; “knowledge of foreign law”). Outro benefício apontado pelo Autor seria 

que, ao analisar um sistema jurídico estrangeiro e os problemas enfrentados, poder-se-ia 

compreender melhor o nosso próprio ordenamento (“eye-opening effect”). Ademais, esse 

exercício serviria ao legislador como “lege ferenda”: embora cada Estado possua a sua 

própria história, costumes, valores e muitos outros fatores peculiares, muitos de seus 

problemas podem ser semelhantes.
15

 

  

Contudo, JÖRG MANFRED MÖSSNER aponta que uma análise efetiva de Direito 

comparado exigiria mais do que colocar uma norma doméstica frente à outra norma de Direto 

estrangeiro. Embora o conhecimento quanto ao Direito estrangeiro se apresente como primeiro 

passo para que se realize uma análise de Direito comparado, não seria o suficiente para a 

satisfação dos critérios exigidos para o cumprimento desse método, já que um sistema jurídico 

tributário não poderia ser compreendido exclusivamente pelo tratamento atribuído a uma 

questão específica.  

 

Duas razões impediriam a realização de uma verdadeira análise conforme o Direito 

comparado: (i) a desconsideração pelo jurista dos apurados critérios que seriam exigidos e; (ii) 

a ausência dos elementos necessários à comparação nos ordenamentos jurídicos tomados 

como referência. Quanto à primeira razão, o JÖRG MANFRED MÖSSNER
16

 cita como exemplo 

grande parte dos seminários realizados pelo INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION - IFA, nos 

                                                           
15

 Exercício teria sido realizado pelo legislador brasileiro em algumas oportunidades, como aponta RICARDO 

LOBO TORRES: “Não é aqui o lugar apropriado para se discutir as vantagens e os deméritos da recepção dos 

paradigmas estrangeiros. Seja como for, não se pode deixar de anotar  que a grande modificação do direito 

financeiro, por que passa o País nos últimos anos, tem fonte estrangeira inspirada no princípio da transparência: a 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101, de 2000) é cópia do Fiscal Responsability Actda Nova Zelândia; as 

normas anti-sigilo bancário (LC 105, de 2001) coincidem com as alterações introduzidas na década de 90 nos 

países europeus; o Código de Defesa do Contribuinte, em discussão no Congresso Nacional (PL 646, do Senado), 

deixa entrever a influência do Taxpayer Bill of Rigts II, dos Estados Unidos (1996) e da Ley de Derechos y 

Garantias del Contribuyente, da Espanha (1998). Importante, no momento da recepção da norma estrangeira, é 

não escamotear a sua origem, evitando-se a tentativa de cuidar do dispositivo como se fora regra tupiniquim, 

como muitas vezes se fez no passado recente, de que foram exemplos a legislação do ICMS e a regra da 

interpretação do art. 109 do CTN.” (TORRES, Ricardo Lobo. A Chamada “Interpretação Econômica do Direito 

Tributário”, a Lei Complementar 104 e os Limites Atuais do Planejamento Tributário. In O planejamento 

tributário e a lei complementar 104 / coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001, p. 243) 
16

 MÖSSNER, Jörg Manfred. Why and how to compare tax law, in Introduction to comparative tax law. 

Rubbettino Editore, 2008, p. 21. 
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quais se anunciam exposições do Direito comparado, mas que redundam na exposição de 

normas específicas de diversos países, avaliando as vantagens e desvantagens de uma delas. Já 

em relação à segunda questão, expõe o Autor que, para se comparar coisas em geral, estas 

precisam possuir fatores comuns que possam ser comparados. Tais fatores, contudo, devem 

ser relevantes para o objetivo da pesquisa. Assim, seria necessário que as normas do 

ordenamento jurídico de um Estado apresentassem denominadores comuns, com um grau 

mínimo de homogeneidade (“tertium comparationis”) e relevância, sem o que a comparação 

acabaria se tornando nula. A análise de Direito comparado, portanto, pode se tornar inviável 

pela ausência de elementos comparáveis nos ordenamentos jurídicos tomados como 

referência. 

 

Assim, a análise de Direito comparado demandaria inicialmente ordenamentos 

jurídicos propícios, que fornecessem elementos capazes ser comparados e, ainda, o 

procedimento adequado realizado pelo jurista. 

 

Adentrando em um segundo estágio de comparação, em uma análise dogmática ou 

sistemática de Direito comparado, seria necessário analisar como os elementos de comparação 

(normas jurídicas) se relacionam com o sistema legal a que pertencem. Por sua vez, em um 

terceiro estágio, em que JÖRG MANFRED MÖSSNER
17

 considera alcançada uma verdadeira 

análise de Direito comparado, realizar-se-ia a comparação do impacto das normas tributárias 

aos princípios geralmente aceitos em matéria tributária, quais sejam, a capacidade 

contributiva, igualdade, coerência do sistema tributário, legalidade, entre outros. Tratar-se-ia 

de análise filosófica ou geral de Direito tributário comparado.
18

 Parece correto compreender, 

ainda, que uma análise, pelo método do Direito comparado, identificaria como situações 

semelhantes seriam enfrentadas em diferentes ordenamentos jurídicos. Não havendo 

elementos capazes de ser comparados no ordenamento jurídico brasileiro e estrangeiro, não 

seria realizada uma análise dogmática ou mesmo filosófica, nos termos citados por JÖRG 

MANFRED MÖSSNER, mas, ao menos, uma confrontação de sistemas, de toda a forma útil. 

                                                           
17

 MÖSSNER, Jörg Manfred. Why and how to compare tax law, in Introduction to comparative tax law. 

Rubbettino Editore, 2008, p. 21. 
18

 MÖSSNER, Jörg Manfred. Why and how to compare tax law, in Introduction to comparative tax law. 

Rubbettino Editore, 2008, p. 23.  
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Nesse cenário, é necessário consignar que, nesta dissertação, não se busca 

necessariamente uma analise de Direito comparado das normas tributárias brasileiras com as 

normas do abuso do direito francês, do abuso de formas alemão, da fraude à lei e do “conflito 

na aplicação da norma tributária” espanhóis ou da substância econômica norte-americana. 

Ocorre que a ausência de normas comparáveis poderia frustrar esse exercício, da mesma forma 

que a ineficácia do parágrafo único, art. 116, do CTN, experimentada até a presente data, 

impossibilitaria a comparação com os resultados efetivos obtidos por outros países. De todo o 

modo, buscar-se-á colocar esta norma brasileira frente às referidas normas estrangeiras, o que 

será útil para o conhecimento do Direito alienígena (“knowledge of foreign law”) e, ainda, 

para fins de lege ferenda (“eye-opening effect”). 

 

 

1.3. ROTEIRO EXPOSITIVO 

 

O Capítulo “2” desse trabalho se dedica à delimitação dos conceitos de 

“planejamento tributário”, “planejamento tributário abusivo” e “evasão fiscal”. Será 

apresentada uma tentativa de sistematização dos modelos doutrinários que buscam descrever a 

fronteira entre tais figuras. 

 

No Capítulo “3”, buscar-se-á analisar as normas da Constituição Federal brasileira 

cuja ponderação se compreende necessária para o controle do planejamento tributário 

(liberdades econômicas, isonomia, capacidade contributiva, solidariedade, legalidade e 

segurança jurídica). 

 

Nos capítulos “4”, “5”, “6” e “7”, abordar-se-á sistemas jurídicos que promovem 

métodos de reação a planejamentos tributários abusivos batizados por expressões que têm se 

tornado, embora sem homogeneidade semântica, corriqueiras na doutrina e jurisprudência 

administrativa do Brasil. Assim, no Capítulo “4”, será analisado o “abuso do direito” no 

Direito Tributário francês e as teses que sustentam a sua aplicação ao Direito tributário 

brasileiro. O Capítulo “5” cuidará do “abuso de formas” prescrito pelo Direito Tributário 
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alemão e as teses quanto à sua adoção no Brasil. No Capítulo “6”, se analisará o método 

espanhol da “fraude à lei” (e o seu sucessor, o “conflito na aplicação da norma tributária”), 

bem como as teses para a sua aplicação, no Brasil. No capítulo “7”, serão investigadas as 

doutrinas jurisprudenciais norte-americanas que tutelam o tema e, igualmente, as teses que as 

recepcionam no sistema tributário brasileiro.  

 

Por fim, apresentar-se-ão as conclusões deste trabalho no Capítulo “8”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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Tendo sido apresentado o relato da pesquisa realizada para esta dissertação de 

mestrado, faz-se necessário repisar de forma sumular algumas das conclusões obtidas, a fim de 

apresentar os últimos pontos necessários ao seu encerramento. 

 

Inicialmente, a fim de analisar teorias de “abuso” no planejamento tributário, 

procurou-se definir três figuras fronteiriças: o “planejamento tributário”, o “planejamento 

tributário abusivo” e a “evasão fiscal”. 

 

Quanto ao planejamento tributário, buscou-se defini-lo de forma positiva e negativa.  

 

Pela definição positiva, deu-se relevo à liberdade econômica de o contribuinte 

realizar, de forma legítima e protegida pelo Direito, um gênero de atos jurídicos que lhe 

proporcionem evitar, minorar ou adiar o nascimento de obrigações fiscais, posto não terem 

sido eleitos por lei como fatos geradores de obrigações tributárias (hipótese de incidência, 

antecedente da regra matriz de incidência tributária). Nesse seguir, foram expostos 

fundamentos para que o Estado regule as liberdades, sem jamais cerceá-las, devendo tornar 

claro ao particular qual o âmbito de atuação lhe é assegurado para a prática de seu 

planejamento tributário. É nesse núcleo mínimo de liberdade, que de maneira inalienável 

deve ser promovido pelo Estado, onde se situaria o planejamento tributário. Na antiguidade, a 

tributação somente estaria presente onde faltasse a liberdade; no Estado Social de Direito a 

imposição fiscal, desde que conforme norma válida do ordenamento jurídico, convive com as 

liberdades do particular, constituindo legítima intervenção em seu no patrimônio. A validade 

de tais normas, contudo, dependeria do respeito ao citado círculo em que a liberdade 

econômica se encontra protegida. De acordo com um razoável grau de intolerância, pode o 

Estado disciplinar quais as hipóteses de planejamentos tributários seriam consideradas 

abusivas, mas não seria legítimo eliminar por completo a possibilidade de exercício dessa 

liberdade. Evidencia-se como problemática a questão quanto à delimitação desse campo em 

que o indivíduo é livre para desenvolver a criatividade inovadora motor do setor privado e, 

portanto, do próprio Estado Fiscal. Em ordenamentos de tradição continental, como o 

brasileiro, compete ao Poder Legislativo o monopólio da primeira palavra para a solução dessa 

equação e, ao Poder Judiciário, o monopólio da palavra final quanto à validade da norma 
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enunciada. Pela definição negativa, busca-se expor do que trata o planejamento tributário 

diferenciando-o de figuras próximas, mas distintas, ou seja, atos que, embora também tenham 

como objetivo evitar, minorar ou adiar o ônus fiscal, pertencem a outro gênero, seja porque 

não são toleradas pelo ordenamento jurídico (planejamento tributário abusivo e evasão fiscal) 

ou, ainda, por ser de tal forma inconteste, legítimo ou mesmo induzido pelo Estado (como as 

opções fiscais e as condutas induzidas por normas tributárias), se torna justificável a análise 

em separado.  

 

Quanto ao “abuso” no planejamento tributário, buscou-se demonstrar que compete a 

cada sistema jurídico, de acordo com a valoração de fatores dos mais diversos e inerentes às 

suas peculiaridades, determinar o grau de intolerância ao planejamento tributário abusivo a 

ser exercido pela Administração Fiscal. O que normalmente é tolerado por um Estado, pode 

ser considerado abusivo por outro. Daí dizer-se que cada Estado, em um dado momento 

histórico, possui o seu peculiar hidrômetro da intolerância. Nesse seguir, a preocupação com a 

fronteira do abuso sequer seria essencial a todos os sistemas jurídicos, já que algumas 

jurisdições podem optar por reagir apenas contra hipóteses de evasão fiscal. Em outros termos, 

não parece possível aferir um limite geral, presente em face do Direito Tributário de todos os 

Estados, à liberdade de o contribuinte estruturar os seus negócios. É necessário analisar os 

diferentes graus de tolerâncias, peculiares a cada ordenamento jurídico, em um determinado 

momento histórico. Essa constatação impulsionou o estudo das teorias de reação ao 

planejamento tributário abusivo construídas na Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos, 

a fim de que se pudesse analisar as teses desenvolvidas no Brasil quanto à recepção de tais 

critérios estrangeiros. 

 

Pôde-se constatar que, nos ordenamentos jurídicos analisados, há de comum a 

utilização de normas gerais e normas específicas para a reação ao planejamento tributário 

abusivo. As normas gerais de reação ao planejamento tributário se prestariam a alcançar 

algumas ou todas as espécies tributárias, com a prescrição de critérios para a identificação do 

abuso. As normas específicas incluiriam no âmbito de incidência da norma tributária, 

casuisticamente, situações que a experiência tenha demonstrado serem utilizadas pelo 

contribuinte como substitutas não tributadas. Como a vantagem fiscal em questão não teria 
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sido pretendida pelo legislador tributário, o problema seria resolvido pela norma específica. As 

cláusulas setoriais, por sua vez, se aplicariam apenas a uma espécie tributaria. Nenhuma 

dessas espécies normativas está imune a críticas. 

 

 Quanto à evasão fiscal, compreende-se que, tal como no planejamento tributário e no 

planejamento tributário abusivo, o contribuinte realiza atos com o intuito de evitar, minorar 

ou adiar o seu ônus fiscal. Entretanto, os meios utilizados para alcançar esse fim são bastante 

distintos, sendo que com a evasão se pratica um ilícito, como a falsificação de notas fiscais, 

com o propósito de ocultar riqueza tributável da Administração Fiscal. Como hipóteses de 

evasão fiscal, prescritas pelo art. 149, VII, do CTN, destacam-se o dolo, a fraude e, 

especialmente, a simulação. Entende-se que a definição de simulação, para fins tributários, 

deve ser construída a partir de seus contornos estabelecidos pelo art. 167 do novo Código 

Civil. Por simulação absoluta compreende-se a situação em que as partes criam uma aparência 

de negócio que não querem realizar e do qual não esperam nenhum efeito; uma aparência sem 

qualquer conteúdo verdadeiro e, assim, juridicamente inexistente. Com a simulação relativa, 

as partes criam um disfarce, em que se realiza aparentemente um negócio jurídico, mas se quer 

e se leva a cabo na verdade outro negócio. Pode-se concluir, ainda, que, na simulação relativa, 

o que se combate não é a utilização de formas anormais, atípicas, para se alcançar determinado 

resultado, mas sim o ato doloso de as partes realizarem um determinado negócio jurídico, 

agindo na prática conforme este, mas declararem juridicamente que realizam outro para evadir 

o pagamento de tributos. Para se verificar a ocorrência de simulação não teria relevância o 

efetivo propósito de uma operação, como a economia de tributos. Interessaria, à espécie, 

demonstrar que, por meio dos negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte, foi ocultada 

do Fisco a verdadeira configuração dos atos praticados. A reação, então, seria contra a 

“mentira”. 

 

Embora a simulação esteja contemplada em meio às hipóteses de evasão fiscal (art. 

149, VII, do CTN), desde 2001, passou também a figurar no antecedente de norma enunciada 

pelo legislador complementar com o declarado objetivo de tutelar o planejamento tributário 

abusivo (art. 116, parágrafo único, do CTN), cuja aplicação requer seja obedecido 

procedimento especial a ser regulamentado por lei ordinária. Nesse seguir, pode-se considerar 
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que: (i) embora a declarada intenção do legislador, este dispositivo veicula norma antievasão, 

ou; (ii) embora se trate de norma de reação ao planejamento tributário abusivo, o legislador 

calibrou o hidrômetro da intolerância para que a Administração Fiscal reaja apenas contra 

hipóteses de simulação, devendo, para tanto, observar um procedimento especial.  

 

Ao analisarem-se as fronteiras que separam o planejamento tributário, o 

planejamento tributário abusivo e a evasão fiscal, buscou-se sistematizar três modelos 

doutrinários. No primeiro modelo, os atos jurídicos praticados pelo contribuinte poderiam ser 

segregados apenas em duas categorias: (i) atos praticados em conformidade com o Direito 

civil e, portanto, “lícitos”; e (ii) atos praticados em desconformidade com o Direito civil, 

especialmente casos de simulação, portanto, “ilícitos”. Haveria apenas a fronteira entre o 

planejamento tributário (“lícito”) e a evasão fiscal (“ilícito”), aquele permitido e esta 

proibida. No segundo modelo, poder-se-ia entender que, embora o planejamento tributário 

abusivo não seja identificável a priori em face do Direito positivo, ainda assim poderia a 

Administração Fiscal, em cada caso, reagir contra a minoração do ônus fiscal, posto que 

haveria a violação indireta ao sistema jurídico. Desse modo, tanto o planejamento tributário 

quanto o planejamento tributário abusivo seriam, a priori¸ lícitos. Somente após a análise do 

órgão julgador competente, o ato jurídico que enseja a minoração do ônus fiscal e que se 

encontrava em um campo nebuloso e cinzento típico do abuso passaria a ser expressamente 

não tolerado pelo Estado, de modo a cambiar para a faixa preta, juntando-se às hipóteses de 

evasão fiscal. Na hipótese de o fato ser qualificado como não abusivo pela Autoridade Fiscal 

e, em ultima análise, pelos Tribunais, passaria a ser acomodado na faixa branca dos atos 

lícitos (planejamento tributário).  Em um terceiro modelo, a reação do Estado ao 

planejamento tributário abusivo se justificaria pela necessidade de se fazer imperar a 

incidência tributária sobre os signos presuntivos de riqueza, presentes no caso concreto. Esse 

modelo considera que, se a reação do Estado às hipóteses de planejamento tributário abusivo 

simplesmente busca a incidência do tributo sem a economia fiscal pretendida pelo 

contribuinte, então é possível diferenciar três categorias de fatos: (i) hipóteses de não 

incidência tributária legítimas perante o sistema jurídico, que abarcariam casos como de 

imunidades, isenções e o mínimo existencial (“branco”); (ii) hipóteses de incidência 

tributária (“cinza”), com a cobertura de todos os atos praticados pelos contribuintes que 
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revele a riqueza para contribuir ao Estado fiscal, não alcançados, por exemplo, pelas 

hipóteses de imunidade e isenção; (iii) e hipóteses de evasão fiscal (“preto”), que demandam 

sanções punitivas do Estado.  

 

Após, buscou-se analisar os princípios constitucionais que, no Brasil, podem ser 

especialmente ponderáveis para a legitimação de uma norma reação ao planejamento 

tributário abusivo. Ocorre que, pela feição peculiar do sistema jurídico brasileiro, a 

investigação das questões tributárias deve ter início no Texto Constitucional, que não 

contempla, de forma expressa, dispositivo para o controle do planejamento tributário. Pôde 

concluir que há norma constitucional que fundamenta a enunciação de norma 

infraconstitucional, geral ou específica, para a reação ao planejamento tributário abusivo. 

Trata-se de norma de competência, que não possui eficácia para legitimar, de forma imediata, 

a atuação da Administração Tributária. Para a sua construção, seria necessária a ponderação de 

princípios como a livre iniciativa, isonomia, capacidade contributiva, solidariedade, 

legalidade e segurança jurídica. Embora respeitáveis autores sustentem a eficácia positiva do 

princípio da capacidade contributiva, com inspiração na feição Social do Estado de Direito 

brasileiro e com apoio em um suposto dever fundamental de pagar impostos, pôde-se concluir 

que o princípio da legalidade, comum a todos os sistemas tributários, representa óbice a essa 

tese. A capacidade contributiva não representa fonte imediata de obrigações tributárias, 

devendo ser mediada por lei instituidora da incidência. Da forma como estabelecido no 

sistema constitucional brasileiro, o princípio da capacidade contributiva possui apenas 

eficácia negativa, determinando que, a fim de vivificar o princípio da solidariedade, compete 

ao legislador gravar com o ônus fiscal exclusivamente fatos que contenham signos presuntivos 

de riqueza.  

 

Pode-se concluir, ainda, não serem necessariamente tênues e precárias as fronteiras 

entre o planejamento tributário, o planejamento tributário abusivo e a evasão fiscal. Crê-se 

que, quando se prescreve com clareza a que gênero de situações o Estado irá reagir, dando-se 

ciência à sociedade dos critérios para o reconhecimento de práticas abusivas, o princípio da 

segurança jurídica se manifestará em sua dimensão fática, afastando em grande medida a 

nebulosidade em questão. Em sua dimensão de norma-princípio, exige-se do Estado que se 
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persiga um ponto ótimo de segurança jurídica, como um estado de coisas a ser promovido. 

Ademais, o ordenamento tributário brasileiro exige que a calibração do hidrômetro de 

intolerância aos planejamentos tributários abusivos (ou seja, a identificação dos critérios para 

a identificação do “abuso”) seja enunciada por meio de lei complementar. 

 

Após a análise atinente à Constituição Brasileira, foi realizada incursão no Direito 

Tributário estrangeiro. O quadro comparativo a seguir busca sintetizar as conclusões 

construídas quanto os modelos utilizados pela Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos 

para a reação contra o planejamento tributário abusivo. O símbolo “X” representa a presença 

do critério correspondente, enquanto que o símbolo “-” representa a sua ausência: 

 

  Alemanha França Espanha EUA 

Preponderante motivação fiscal  - X X X 

Razoável motivação fiscal X -  - - 

Alteração da situação econômica 

por razões não fiscais 
 - - - X 

Potencial de lucro das operações -  - - X 

Anormalidade ou adequação das 

formas 
X - X - 

Atos jurídicos que minoram o ônus 

fiscal 
X X X X 

Atos jurídicos que majoram o ônus 

fiscal 
- - - X 

Método comparativo com operações 

consideradas normais 
X - - - 

Recurso à analogia X X X X 

Requisitos da simulação inseridos 

na norma de reação ao planejamento 

tributário 

- X - X 

Norma de simulação distinta da 

norma de reação ao planejamento 

tributário 

X - X - 

Procedimento especial - X X - 

Comitê consultivo -  X X - 

Ônus da prova totalmente do Fisco  - -  - - 

Ônus da prova totalmente do 

Contribuinte 
- - - X 

Ônus da prova dividido entre o 

Fisco e o Contribuinte 
X X X - 

 

É interessante notar que, em todos Estados estrangeiros analisados, prestigiando-se o 

princípio da livre iniciativa, a máxima limitação que se estabelece em relação ao planejamento 

tributário é que as operações realizadas tenham razões não só tributárias. Ou seja, não se coíbe 
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a criação de meios mais eficientes para a atividade empresarial, dos quais também decorram 

vantagens fiscais.  

 

Pôde-se concluir que a tese do abuso do direito não se sustenta a partir do 

ordenamento tributário brasileiro atualmente vigente, seja pela perspectiva do art. 187 do novo 

Código Civil, seja a partir da norma geral francesa de reação ao planejamento tributário 

abusivo, a qual parte da doutrina considera ter sido recepcionada pelo parágrafo único do art. 

116, do CTN. A teoria civil do abuso do direito não seria aplicável, para a solução de questões 

tributárias: (i) pela diversidade dos princípios norteadores da matéria civil e fiscal; (ii) pela 

ineficácia da norma do art. 187 do novo Código Civil sobre questões tuteladas pelo Direito 

tributário, o que se pode evidenciar pelos seguintes fundamentos: (ii.a) a consequência da 

norma do art. 187 do novo Código Civil é a  ilicitude do ato e não a sua anulação ou 

requalificação, de modo que este permanecerá vigendo no mundo jurídico, devendo, contudo, 

ser indenizado o dano causado; (ii.b) o art. 927 daquele diploma privado, que estabelece a 

norma geral de responsabilidade civil objetiva, não poderia servir de fundamento para a 

lavratura de autos de infração pela Administração Fiscal, já que sua aplicação incumbe ao 

Poder Judiciário, bem como o seu conseqüente  atribui ao agente o dever de indenizar o dano 

causado pelo ato ilícito praticado, o que conflita com o art. 3º do CTN, já que, não se tratando 

o tributo de ato ilícito, não se poderia requerer o pagamento de tributo como forma de 

indenização; (ii.c) a interpretação teleológica impediria a aplicação desse dispositivo privado, 

já que, nas discussões e demais fatos que antecederam à sua enunciação-enunciada, não há 

vestígios capazes de demonstrar a intenção do legislador em alcançar relações tributárias, bem 

como não teriam sido suscitadas discussões quanto ao problema do planejamento tributário 

abusivo, às variáveis fáticas e as experiências relevantes para a compreensão do tema, de 

modo que não haveria uma inteligível decisão do legislador em tutelar essa questão de Direito 

Fiscal; (iii) O abuso do direito concebido no Direito Civil requer a existência prévia do Direito 

de uma das partes passível de ser abusado, contudo, ausente o dever fundamental de pagar 

tributos e a eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva, a previsão orçamentária 

de receitas derivadas não configura legítima expectativa de Direito por parte do Estado, 

somente surgindo o Direito à arrecadação após a prática do fato gerador, à qual, justamente, 

seria impedida pelo planejamento tributário; (iv) a ilicitude atípica do planejamento tributário 
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abusivo, pelo abuso de princípios constitucionais, pode ser contestada pela premissa de que 

tais princípios apenas fundamentariam a decisão do legislador complementar de enunciar, em 

termos proporcionais e razoáveis, normas de controle de planejamentos tributários abusivos; 

(vi) por coerência aos argumentos que buscam sustentar a eficácia do art. 187 do novo Código 

Civil para a tutela de questões fiscais, poder-se-ia requerer a aplicação do art. 188 desse 

diploma, que prescreve a excludente da “legítima defesa”, caso se sustente ser excessivo o 

ônus tributário imposto; (vii) não parece possível presumir que o art. 187 do novo Código 

Civil, ou mesmo o incluso parágrafo único do art. 116, do CTN, tenham prescrito exceção à 

norma do art. 108, § 1º, do CTN, que proíbe a analogia para a cobrança de tributos. 

 

Colocando-se frente a frente o método utilizado na França para a reação contra os 

planejamentos tributários abusivos (art. L64 e L64-B do LPF) e o parágrafo único, art. 116, 

do CTN, parece correto concluir somente ser possível afirmar semelhança quanto à 

intolerância à simulação relativa. 

 

Pode-se também concluir que a tese do abuso de formas não se sustenta a partir do 

ordenamento tributário brasileiro atualmente vigente, a não ser que mantenha correspondência 

com o instituto da simulação. Não parece haver a possibilidade de se aplicar, no ordenamento 

jurídico atualmente vigente, norma semelhante à norma geral alemã de reação ao 

planejamento tributário abusivo (§42 AO), especialmente diante da vedação expressa à prática 

de analogia para a cobrança de tributos (art. 108, § 1º, do CTN).  

 

Na doutrina brasileira, é possível identificar diversos sentidos para o termo “abuso de 

formas”, ora como espécie da qual o abuso do direito seria o gênero, ora como veículo para 

que se efetue o abuso do direito, a simulação e a fraude à lei, ora como dissimulação 

(simulação relativa) e ora como método autônomo, inclusive nos moldes daquele vigente no 

Direito alemão, representando exceção à proibição da analogia que vige no Direito Tributário 

brasileiro.  

 

A aproximação do abuso de formas ao abuso do direito encontra óbices: (i) caso se 

considere que tais expressões se referem aos métodos de reação a planejamentos tributários 
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abusivos adotados pela Alemanha e pela França, respectivamente, tratar-se-iam 

necessariamente de figuras distintas, havendo mera aproximação terminológica quanto aos 

rótulos utilizados; (i) como também se nega, nessa dissertação, a existência de fundamentos 

jurídicos para a adoção, no Brasil, da teoria do abuso do direito em matéria fiscal, tal 

aproximação prejudicaria preliminarmente a legitimidade do abuso de formas no ordenamento 

brasileiro. Quanto ao art. 116, parágrafo único, do CTN, este apresentaria maior semelhança 

com a norma do §41 AO (simulação) que com a norma do §42 AO (abuso de formas). Parece 

importante destacar que, tendo em vista que a norma do abuso de formas do Direito Tributário 

alemão alcança os negócios jurídicos indiretos, a sua importação acrítica poderia conduzir à 

equivocada consideração, no Brasil, do negócio jurídico indireto como hipótese de 

planejamento tributário abusivo. Parece correto compreender que o negócio jurídico simulado 

também difere do negócio jurídico indireto, tratando-se este de ato jurídico legítimo e que se 

insere no núcleo de liberdade econômica assegurada pelo ordenamento jurídico (planejamento 

tributário). Dessa forma, conclui-se que, a anormalidade das formas jurídicas adotadas para 

firmar um negócio jurídico que efetivamente se concretiza no mundo dos fatos não deve 

suscitar reação da Administração Fiscal brasileira, ainda que tenha como um dos propósitos 

principais a obtenção de vantagens fiscais. 

 

Com olhos ao Direito Tributário da Espanha, pode-se também concluir que a tese da 

fraude à lei não se sustenta a partir do ordenamento tributário brasileiro atualmente vigente, a 

não ser que mantenha correspondência com o instituto da simulação. A concepção de fraude à 

lei parece estar enraizada na concepção do Direito privado brasileiro, o que pode realmente 

conduzir o interprete da questão fiscal a uma falácia. O STF, em período anterior à enunciação 

do CTN, ao enfrentar planejamentos tributários semelhantes, ora teria considerado a fraude à 

lei imanente ao sistema jurídico, inclusive ao Direito Tributário, ora teria afastado a sua 

aplicação pelo ordenamento jurídico então vigente. Parece correto concluir que, embora a 

reação à fraude à lei seja consagrada no âmbito do Direito Privado, a sua aplicação deve ter 

suas hipóteses e consequências claramente pré-determinadas, exigindo-se lei complementar no 

Direito Tributário. Ademais, pode-se sustentar que, tendo em vista que a norma tributária, 

assim como a penal, apenas elege os fatos ou situações que, quando efetivamente praticados, 

dariam ensejo a uma conseqüência jurídica (o nascimento da obrigação tributária), não 
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proibindo nem impondo que estes sejam realizados, não se poderia falar em resultado 

contrário à lei antes da realização do fato gerador.
 
Ocorre que a realização da fraude à lei 

partiria ao menos de dois pressupostos: (i) há norma imperativa que proíbe (norma proibitiva) 

ou que impõe determinado comportamento (norma preceptiva) para que o sujeito alcance 

determinado objetivo; (ii) há outras formas de alcançar este objetivo, não previstos na norma 

proibitiva ou preceptiva. Por sua vez, a norma do art. 114, do CTN, prescreve ser o fato 

gerador da obrigação tributária principal a “situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência”, de modo a ser necessário (e suficiente) que ocorra o “fato 

gerador” para que a norma de incidência tributária se torne imperativa para o caso concreto, 

não havendo que se falar, antes disso, em violação à norma de incidência tributária, seja direta 

ou indireta. Adotando-se essa premissa, resta afastada a competência para que o Fisco 

segregue os planejamentos tributários que considera abusivos sob a justificativa de uma 

suposta norma de fraude à lei implícita a todo o Direito. Para se afirmar a adoção no Brasil da 

fraude à lei como norma de reação ao planejamento tributário abusivo, crê-se necessária 

decisão do Poder Legislativo, por meio de lei complementar, estabelecendo-se os critérios para 

a aplicação do método assim nomeado. A título de lege ferenda, (“eye-opening effect”), é 

interessante notar do ordenamento tributário espanhol que este jamais obteve êxito no 

regramento de condutas abusivas, faltando sempre às suas normas gerais de reação ao 

planejamento tributário abusivo eficácia técnica ou social. Os métodos espanhóis adotariam, 

ainda, o recurso à analogia, o que impediria a sua adoção pelo ordenamento tributário 

brasileiro, tendo em vista a citada proibição à sua adoção, prescrita pelo CTN.  

 

Por fim, com olhos ao Direito Tributário norte-americano, pode-se também concluir 

que a tese da substância econômica, propósito negocial e substância sobre a forma, não se 

sustentam a partir do ordenamento tributário brasileiro atualmente vigente, a não ser que 

mantenham correspondência com o instituto da simulação. Não é possível identificar 

dispositivo expresso no Direito Tributário brasileiro que estabeleça norma semelhante às 

doutrinas jurisprudenciais norte-americanas, salvo no que se refere ao combate da simulação. 

Adotando-se como premissa que o Poder Judiciário brasileiro não possui competência para 

prescrever os critérios para a identificação do planejamento tributário abusivo, já que lhe é 

vedado legislar positivamente, não se poderia admitir, ainda mais, que a Administração Fiscal, 
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bem como o CARF, cuja competência se restringe a executar a lei, pudesse inovar com 

exigências à esfera jurídica do contribuinte. Não obstante, parece haver dois elementos que 

com maior freqüência são suscitados pela jurisprudência administrativa para a identificação de 

propósitos negociais nas operações realizadas pelo contribuinte: (i) o intervalo temporal entre 

as operações e (ii) a coerência destas para as atividades empresarias subjacentes. O fato de as 

partes serem relacionadas, por outro lado, não se mostraria como critério relevante nos 

precedentes do CARF. 

 

Embora não se ignorem as constatações do Direito comparado quanto à importância 

do Poder Judiciário para esse tema, é necessário ponderar que, no Brasil, o hidrômetro da 

intolerância aos planejamentos tributários abusivos tem como fator de calibração decisivo a 

lei positivada, fruto de decisão competente do legislador. Não se pode resvalar no empréstimo 

de modelos normativos alienígenas, prescritos pelo Direito positivo ou por decisões do Poder 

Judiciário com eficácia normativa (common law). O Direito estrangeiro pode se prestar ao 

estudo de experiências bem e mal sucedidas, avanços e retrocessos, com o objetivo de 

aperfeiçoar o sistema pátrio, mas jamais se poderiam importar, de forma acrítica, instrumentos 

forjados sob a tradição e o arquétipo de um distinto ordenamento legal.  

 

O próximo quadro comparativo inclui o Brasil, evidenciando diferenças e 

semelhanças com os modelos utilizados pela Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos 

para a reação ao abuso.  

 

 

 

 

 

 

 

  Alemanha França Espanha EUA BRASIL 

Preponderante motivação fiscal  - X X X - 

Razoável motivação fiscal X -  - - - 

Alteração da situação econômica por 

razões não fiscais 
- - - X - 
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Potencial de lucro das operações - - - X - 

Anormalidade ou adequação das 

formas 
X - X - - 

Atos jurídicos que minoram o ônus 

fiscal 
X X X X - 

Atos jurídicos que majoram o ônus 

fiscal 
- - - X - 

Método comparativo com operações 

consideradas normais 
X - - - - 

Recurso à analogia X X X X - 

Requisitos da simulação inseridos na 

norma de reação ao planejamento 

tributário 

 - X - X X 

Norma de simulação distinta da 

norma de reação ao planejamento 

tributário 

X  - X - X 

Procedimento especial  - X X - X 

Comitê consultivo - X X  - - 

Ônus da prova totalmente do Fisco - - - - X 

Ônus da prova totalmente do 

Contribuinte 
- - - X - 

Ônus da prova dividido entre o Fisco 

e o Contribuinte 
X X X - - 

  

 

Assim, parece necessário concluir que, embora haja reclamos na doutrina e na 

jurisprudência do CARF para a adoção de teses do abuso do direito, abuso de formas, fraude à 

lei e propósito negocial, estas não se encontram positivadas no ordenamento jurídico 

brasileiro, ao menos que, com tais expressões, se queira referir à simulação. Há, no 

ordenamento tributário vigente, apenas norma de reação à simulação (CTN, arts. 149, VII, e 

116, parágrafo único). As manifestações doutrinárias não possuem o condão de inovar o 

ordenamento tributário pátrio, já que, conforme HANS KELSEN
19

, “a ciência jurídica, porém, 

apenas pode descrever o Direito; ela não pode, como o Direito produzido pela autoridade 

jurídica (através de normas gerais ou individuais), prescrever seja o que for.” É necessário que 

o legislador complementar decida se tais critérios são pertinentes e, assim, os enuncie por 

meio de competente processo legislativo.  

 

Cabendo à Administração Fiscal cumprir a decisão do legislador, parece correto 

concluir que o Fisco somente poderia buscar implementar meios para que os casos de 

                                                           
19

 HANS, Kelsen.Teoria pura do direito; tradução João Baptista Machado. 7ª edição. São Paulo : Martins Fontes, 

2006, p. 82. 
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simulação fossem mais facilmente identificados. Esse movimento realmente existe, o que se 

evidencia pela extraordinária modernização dos métodos de apuração e fiscalização da Receita 

Federal do Brasil. Contudo, a Administração Fiscal soma a esse arsenal tecnológico a alegação 

de que não se deve tolerar a minoração do ônus fiscal pelo planejamento tributário, dada a 

necessidade de abastecimento do Estado Fiscal Social de Direito. Tal como se questionou 

nesta dissertação, parece correto concluir que algumas questões devem ser discutidas de forma 

ampla: se com os tributos se compra a civilização, quão oneroso pode ser esse preço? Se não 

houvesse limite, a liberdade do particular, manifestada por seu Direito à propriedade, não seria 

regulada, mas anulada, o que é vedado pela Constituição Federal. Em outros termos, embora 

não seja este o local para essa discussão, deve-se sempre ter em questão se a tributação, em 

termos globais, já não se mostra excessiva, especialmente por conta dos serviços públicos que 

deixa o Estado de prestar a contento, obrigando o particular a concorrer com as despesas para 

sua complementação ou mesmo realização integral. 

 

Ademais, crê-se não ser possível ir de um extremo a outro, especialmente por 

obediência ao princípio da segurança jurídica. Ocorre que, até a década de 90, significativas 

manifestações da doutrina e da jurisprudência administrativa reconheceriam, firmes no 

princípio da “legalidade cerrada”, haver apenas a fronteira entre o planejamento tributário 

(“lícito”) e a evasão fiscal (“ilícito”), aquele permitido e esta proibida, sem que se pudesse 

suscitar a questão do “abuso”. Atualmente, contudo, há inclusive manifestações no sentido de 

que sequer seria necessária lei para que se atribua competência à Administração fiscal para a 

desconsideração da eficácia jurídica de atos praticados pelo contribuinte, a fim de lhe atribuir 

maior ônus fiscal. É interessante destacar que, conforme se buscou demonstrar, as normas 

gerais de reação ao planejamento tributário abusivo, adotadas pela Alemanha, França, 

Espanha e Estados Unidos, têm sido fruto de constante evolução histórica, impulsionada pelas 

peculiares demandas sociais e jurídicas inerentes a cada um desses Estados, não se abdicando, 

contudo, da decisão do Poder Legislativo quanto ao hidrômetro da intolerância a ser 

executado pela Administração Fiscal. O exemplo norte-americano é ilustrativo: embora 

observe a tradição da common law, decidiu o Legislador, em 2010, enunciar norma geral a fim 

de estabelecer critérios mais claros e dirimir divergências na aplicação das diversas doutrinas 

jurisprudências de reação ao planejamento tributário abusivo. 
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Não há dúvidas, entretanto, de que o legislador brasileiro está sendo compelido à 

enunciação de uma nova norma de reação ao planejamento tributário abusivo
20

. A 

insegurança que se instalou quanto à identificação das hipóteses de abuso no planejamento 

tributário torna legítima a expectativa para que o legislador apresente claramente a sua 

decisão quanto ao hidrômetro brasileiro de intolerância.  

 

O movimento legislativo, por sua vez, parece estar se conduzindo para a enunciação 

de uma lei ordinária e não complementar
21

, o que exige que se apresentem conclusões quanto 

à segmentação da competência entre o legislador complementar e o legislador ordinário. Ao 

legislador complementar são atribuídos os limites materiais prescritos pela Constituição 

Federal (liberdades econômicas, isonomia, capacidade contributiva, solidariedade, legalidade 

e, por fim, mas não menos importante, segurança jurídica), analisados nesse trabalho. Pode-se 

entender que o parágrafo único, art. 116, do CTN, não teria ofendido a tais limites, posto 

voltar-se contra a simulação relativa. Haveria, inclusive, espaço para que o legislador tutelasse 

a questão em termos mais amplos, fazendo-se necessária, para tanto, nova lei complementar. 

O legislador ordinário, por sua vez, possuiria originalmente apenas a competência para a 

enunciação de normas específicas de controle de planejamentos tributários. A competência 

para a tutela de questões inerentes à norma geral lhe foram atribuídas pelo legislador 

complementar de forma restrita, a fim de que regule o procedimento especial de aplicação do 

parágrafo único do art. 116 do CTN. Não compete ao legislador ordinário, desse modo, 

prescrever outras hipóteses de intolerância ao planejamento tributário. 

 

Parece correto concluir, ainda, não haver cenário propício para que o legislador 

complementar, caso pretenda inovar o ordenamento tributário brasileiro, se valha 

nominalmente das teorias de reação ao planejamento tributário abusivo analisadas neste 

estudo. Ocorre que não há o necessário consenso quanto à definição de abuso do direito¸ 

                                                           
20

 Destacam-se, nesse sentido, iniciativas da Receita Federal do Brasil, como o citado “Seminário Internacional 

sobre Regulamentação da Norma Geral Antielisiva – ESAF”, Brasília, 4-5 de outubro de 2010. 
21

  Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 536/07, de iniciativa do Deputado Federal 

Flávio Dino.  Não parece adequado, nesse trabalho, analisar o projeto de lei em questão, tendo em vista que 

incontáveis alterações e ajustes deverão surgir das discussões efetivas que ainda se realizaram, podendo culminar 

em sua não aprovação. O projeto de lei tem gerado a discussão no meio acadêmico, impulsionando propostas 

alternativas como a sugerida pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT.  
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abuso de formas, fraude à lei e propósito negocial. Caso se atribua a construção de sentido de 

tais expressões ao Poder Judiciário, há grande possibilidade de que a questão se torne 

conflituosa, sujeita a soluções divergentes durante décadas. Deve-se reconhecer que a 

jurisprudência vacilante, oscilante e movediça dos Tribunais brasileiros para questões 

tributárias é tão repreensível quanto a omissão do legislador, quando esse deixa de estabelecer, 

de forma compreensível, o grau de intolerância e os métodos de reação a serem observados 

pela Administração fiscal. Crê-se que também não seria possível ao legislador complementar 

se valer das doutrinas estrangeiras inerentes a tais conceitos, já que se tratam de ordenamentos 

jurídicos forjados de forma distinta e em constante mutação. O legislador complementar (caso 

queira inovar as hipóteses já existentes) deverá prescrever critérios claros para que a 

Administração Fiscal e os particulares possam antever e segregar quais os atos serão 

considerados abusivos, deixando ao Poder Judiciário a análise dos chamados “casos difíceis”.  

 

O mote desta dissertação foi a homenagem ao legislador complementar brasileiro, 

que, há precisos dez anos, contados do depósito desta dissertação nas Arcadas da velha e 

sempre nova Academia, enunciou norma que expressa a sua preocupação em tutelar a questão 

do “abuso” no planejamento tributário (art. 116, parágrafo único, do CTN). Curiosamente, a 

produção dessa norma inaugurou período com mais ruído e insegurança que certezas, fértil de 

variadas teses construídas nas entrelinhas de seu enunciado prescritivo. Das interpretações 

possíveis, adota-se a de que o dispositivo apenas autoriza que a Administração Fiscal 

desconsidere negócios simulados, a fim de que a lei de incidência tributária alcance os fatos 

ocultados, dissimulados, passando a ser necessário, para tanto, a obediência a um 

procedimento especial que deve ser estabelecido por lei ordinária. Esse entendimento decorre, 

ainda, da proibição do art. 108, § 1º, do CTN , para a utilização de analogia na cobrança de 

tributos, a qual não se entende excepcionada. 

 

Mas é necessário requerer, em homenagem ao contribuinte, que se restabeleça um 

clima mínimo de segurança jurídica, de forma a ser possível conhecer previamente a 

consequência fiscal de atos civis colocados à disposição do particular. Afinal, não obstante 

toda a análise que se possa realizar do Direito positivo, não é possível afirmar, com certeza, se, 

na prática, haveria um cheque em branco à disposição da Administração Fiscal, que poderia se 
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voltar contra qualquer situação que compreender “abusiva”, podendo o particular reclamar do 

Poder Judiciário apenas o controle de arbitrariedade manifestas, ou se, tardando o legislador 

ordinário em regular o procedimento especial pelo qual a Administração Fiscal deverá trilhar 

para reagir contra hipóteses de dissimulação, as autuações fiscais realizadas nos últimos 10 

anos, com fundamento na simulação relativa, padeceriam de nulidade por vícios 

procedimentais insuperáveis, tal como o semelhante exemplo da fraude à lei espanhola das 

décadas de 60 a 90. 
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