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RESUMO 
 

 

DANTAS, Rodrigo Numeriano Dubourcq. O novo perfil da relação fiscal: os 
limites de revisão dos “autolançamentos” elisivos pela Administração Fazendária. 2013. 
195 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em 
Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2013.  

 
 
Este trabalho se propõe a analisar a viabilidade dogmática, à luz do ordenamento 
jurídico vigente no Brasil, das práticas lícitas de economia fiscal, levadas, a 
conhecimento da Administração, por meio de “autolançamentos”. Procurou-se 
demonstrar que o Direito Tributário pátrio foi estruturado para fornecer segurança às 
relações jurídicas, nele, inspiradas. Sob uma perspectiva estática, assentou-se que as 
normas fiscais foram elaboradas a partir de conceitos jurídicos classificatórios. Isto para 
que, dinamicamente, a incidência destas se opere, unicamente, sobre os suportes fáticos 
identificados, previamente, pelo legislador, como aptos à produção de efeitos jurídicos. 
À luz da constitucionalização do Direito, com apoio nos princípios da legalidade, da 
segurança jurídica e da livre iniciativa, afirmou-se que ditos “autolançamentos”, quando 
elisivos, não estariam sujeitos à revisão ilimitada de seus conteúdos pelos agentes 
fazendários; especialmente quando considerado, contemporaneamente, o protagonismo 
dos contribuintes no que tange à constituição de seus próprios débitos para com o Erário 
– o que conferiu novos contornos à relação fiscal, cada vez mais voltada à cooperação 
entre a Fazenda Pública e os particulares. Defendeu-se, por fim, a necessidade de 
preservar a confiança daqueles, cujos atos, porque amparados no bloco de juridicidade 
vigente, deverão receber a guarida do Estado, daí porque questionável, na praxis 
fazendária nacional, a aplicação de teorias que justificam a revisão de 
“autolançamentos” com base em normas gerais e / ou critérios extrajurídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Relação fiscal. “Autolançamentos” elisivos. Função administrativa. 
Segurança jurídica. Poder de tributar. 



ABSTRACT 
 
 

DANTAS, Rodrigo Numeriano Dubourcq.  The new profile of the fiscal relationship: 
the limits of revision of lawful self-assessments by the Tax Administration. 2013. 195 p. 
Dissertation (Master's Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2013. 

 
 

This work aims to examine, based on the current legislation in Brazil, the dogmatic 
feasibility of practices related to legal tax saving which are brought to the knowledge of 
Financial Administration through self-assessments. It tried to demonstrate that Brazilian 
Tax Law was structured to provide certainty to legal relationships. From a static 
perspective, it was noticed that the tax rules were drawn from classificatory legal 
concepts. This is so that, dynamically, the incidence of the mentioned rules operates 
solely on the cases that were previously identified by the legislator as apt to produce 
legal effects. Reporting to the constitutionalization of Law, with the support of 
principles such as legality, legal certainty and free enterprise, it was said that self-
assessment – when lawful – are not subjected to unlimited reviews of its contents by the 
tax authorities; especially when considered, contemporaneously, the protagonism of 
taxpayers regarding the constitution of their own debts in favor to the Treasury, what 
brings new dimensions to the fiscal relationship which are gradually more focused on 
the cooperation between the Financial Administration and individuals. Finally, this 
work defended that it is necessary to preserve the confidence of those whose deeds, 
because supported on national block of legality, shall receive State’s protection. For this 
reason the application of theories that justify the revision of self-assessment based on 
extra-legal criteria were proved to be questionable at Brazilian fiscal praxis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Fiscal relationship. Lawful self-assessments. Administrative competences. 
Legal certainty. Tax power. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A contemporaneidade do Direito Tributário encontra-se marcada por um 

intrigante paradoxo: a necessidade de compatibilizar os escopos arrecadatórios dos Estados 

com a proteção às garantias individuais dos contribuintes, tão difundidas pelas concepções 

liberais que marcaram os regimes constitucionais pós-totalitários. A ampliação dos contornos 

da cidadania ora debatida requer dispêndios estatais, os quais devem ser custeados por 

tributos, eis que os Estados, gradualmente, vêm abandonando o antigo perfil patrimonial de 

productive states – no qual eram financiados pelas receitas oriundas da exploração direta dos 

bens públicos – para assumir um novo perfil, notadamente gerencial e voltado à fiscalidade, à 

medida que fazem frente, aos custos públicos, em regra, com o produto da arrecadação 

tributária.  

    Se, por um lado, a Administração Fazendária encontra-se tolhida em suas 

atividades arrecadatórias, as demandas dirigidas ao Erário, no Estado Fiscal, são crescentes. 

Uma solução segura para a problemática ora descortinada, é fato, adviria de redefinições 

legislativas. Enquanto o legislador ordinário – a quem se destinam, inclusive, os comandos 

constitucionais voltados à concretização normativa dos deveres fundamentais correspondentes 

às garantias individuais a que deram guarida os regimes constitucionais pós-totalitários  – não 

as promove, testemunha-se uma reviravolta no trato das normas fiscais por parte de seus 

aplicadores públicos, que parecem olvidar o caráter vinculado do exercício do poder de que 

dispõem para atuar, de modo cada vez mais discricionário, na instituição, constituição e 

cobrança de tributos.  

   Não foi diverso o processo de redefinição da feição estatal brasileira e, por 

conseguinte, da praxis fazendária nacional.  

    A partir das premissas acima ventiladas, fixou-se, como o tema geral desta 

dissertação, a análise dogmática da inviabilidade – ao menos à luz do bloco de juridicidade 

vigente no Estado de Democrático de Direito brasileiro – do alargamento das esferas de 

atuação da Administração Fazendária, para além das balizas legalmente postas e, por 

conseguinte, em violação às garantias individuais fortemente consagradas pelo constituinte de 

1988. Investigaram-se, destarte, aqui, sob as lentes do fenômeno da constitucionalização do 

Direito Tributário, os limites sistemicamente impostos, ao poder tributante do Fisco, com 

vistas à promoção da segurança jurídica dos contribuintes. Para tanto, inicialmente, foram 

examinadas as normas fiscais pátrias sob uma perspectiva estática, demonstrando que, em 
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verdade, estas não foram elaboradas a partir de tipos, cujos contornos são fluidos; e sim de 

conceitos jurídicos classificatórios, para, na sequencia, assentar que, também, sob uma 

perspectiva dinâmica, tais normas buscam promover segurança àqueles, às mesmas, 

sumetidos. Isto porque não incidem sobre todo e qualquer fato da vida, dotado de substrato 

econômico, a que dêem causa os particulares, mas, unicamente, sobre aqueles previamente 

escolhidos, pelo legislador, como aptos à produção de efeitos jurídicos. Tudo para que os 

particulares possam, rigorosamente, preconceber os reflexos de suas condutas – o que se 

traduz por previsibilidade na aplicação do Direito. 

   Com apoio nos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da vedação aos 

efeitos confiscatórios da tributação e da livre iniciativa, em momento subsequente, procurou a 

dissertação ora introduzida compreender, a partir do método dedutivo, dogmaticamente, a 

extensão do fenômeno elisivo à luz do ordenamento jurídico pátrio; fenômento este que foi 

tomado como o ponto de partida para a investigação dos espaços (restritos) destinados à 

discricionariedade fazendária no Direito Tributário brasileiro, sobretudo quando considerado 

o novo perfil obrigacional que tem se instaurado entre o Fisco e os contribuintes, atualmente, 

habilitados a interpretar e aplicar, por meio de “autolançamentos”, as normas tributárias 

vigentes às condutas que realizam no mundo da vida; perfil obrigacional este que findou por 

substituir a imperatividade que marcou, outrora, a relação jurídica de cunho fiscal, por um 

viés de coordenação e de cooperação, reclamando direitos e deveres recíprocos entre os 

integrantes (público e privados) da mesma.  

    Não há mais, no Direito Tributário brasileiro, um numerus clausus de 

intérpretes. É que se, de um lado, fica o contribuinte com parte da responsabilidade de um 

lançamento justo, responsabilidade esta que dá, à Administração Fiscal, a reserva de exame de 

ofício do resultado desta mesma partição, de outro, permite-se, ao contribuinte, uma 

vigilância mais próxima e direta de seus interesses. Neste particular, intentou-se compreender 

em que medida estará o Fisco vinculado aos critérios interpretativos adotados, dentro da 

moldura legal vigente, pelos particulares (intérpretes não-autênticos das normas). E concluiu-

se que, no Brasil, o fenômeno elisivo, levado ao conhecimento das autoridades fiscais por 

meio de “autolançamentos”, não foi contemplado, no catálogo, posto pelo legislador, de 

hipóteses de revisão administrativa.  

   Do ponto de vista puramente dogmático, então, afirmou-se que pouco importa 

que os critérios adotados, pelo particular, ao proceder à constituição de um débito em favor do 
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Erário, não sejam os mesmos de que se vale o Fisco no trato da exação. Basta que a conduta 

adotada, pelo primeiro, no mundo da vida, com vistas a economizar tributo, encontre-se 

amparada pela ordem jurídica vigente.  

   Justamente, por se inserir, validamente, o fenômento elisivo na moldura do 

Direito Tributário pátrio – orientado pelos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da 

livre-iniciativa – não foi o mesmo contemplado no rol taxativo do art. 149 do CTN. Nesta 

senda, esclareceu-se que o ato tributário secundário de revisão administrativa, tal como o 

lançamento ex officio, não configura locus de manifestação do arbítrio dos entes tributantes, 

daí porque, diante de um “autolançamento” elisivo, encontra-se a Administração Fazendária 

tolhida em suas atividades. Têm, pois, os contribuintes a justa certeza de que as suas condutas 

licitamente voltadas à economia fiscal – porque conformes ao Direito – serão recepcionadas 

pelo Estado, bem como de que serão preservados os efeitos tributários de tais condutas; 

efeitos estes cuja preconcepção, como dito, foi permitida pelo próprio ordenamento jurídico. 

   Intentou-se demonstrar, logo, que o lançamento, em razão das suas 

características e dos efeitos que dele decorrem, seja considerado como um ato exclusivo do 

Fisco, seja como um ato dos particulares, dotado de relevância jurídica para fins de formação 

da obrigação tributária e do crédito à mesma correspondente, não deve ser, irestritamente, 

submetido à revisão, à modificação ou à substituição, procedidas pela Administração, em 

prejuízo do contribuinte, com fundamento em divergências quanto à valoração jurídica dos 

fatos ocorridos no mundo da vida a que tal lançamento se reporta, desde que a solução 

adotada se revele conforme ao Direito – quer tal valoração tenha sido, inicialmente, procedida 

por um contribuinte, quer por um agente fiscal (caso de revisão heterônoma). Isto por uma 

simples questão de segurança e estabilidade da ordem jurídica, a qual tende a contemplar mais 

de uma solução juridicamente válida para um mesmo caso concreto.  

   Definiu-se, portanto, o lançamento como uma declaração de verdade, 

acompanhada de efeito preclusivo, objetivando fornecer certeza à relação instaurada entre o 

Estado e o particular.  E tal efeito preclusivo foi analisado, nesta dissertação, tanto sob uma 

perspectiva de limitação temporal, bem como sob uma perspectiva material de controle do 

conteúdo dos atos administrativos de revisão; perspectiva esta última a qual deve se apoiar em 

um tripé: (i) a boa-fé do contribuinte; (ii) a confiança legítima que este deposita na 

manutenção de seus atos (iii) a previsibilidade na aplicação do Direito – todas facetas do 

princípio da segurança jurídica. 
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   A discussão dogmática acerca da possibilidade de se tomar – como o critério 

de justiça fiscal a ser adotado, hoje, no Brasil – a tributação indistinta de todos os 

contribuintes situados em posição econômica assemelhada, a qual tem sido empreendida, pelo 

Fisco, quando procede, à revelia da lei, à revisão dos “autolançamentos” elisivos, encontra-se 

supostamente amparada por imperativos de solidariedade fiscal e pela conseqüente 

necessidade de ampliação das fontes de custeio do Erário. Ocorre, porém, que o legislador 

pátrio (constituinte e ordinário) reservou, sistemicamente, um espaço restrito à utilização do 

recurso hermenêutico da analogia com vistas à arrecadação e majoração de tributos, de modo 

que não se compatibilizam, ao menos dogmaticamente, com o ordenamento tributário vigente 

– o qual privilegia os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da livre iniciativa – as 

teorias de interpretação econômico-finalistas das normas tributárias, que poderiam se prestar a 

legitimar a arrecadação de tributos para além das hipóteses tipificadas, ampliando, 

sobremaneira, as esferas de discricionariedade da Administração Fazendária.  

   Ocupou-se em questionar, pois, a presente dissertação os limites da 

competência do Fisco para fins de integração normativa, requalificação e re-interpretação dos 

fatos jurídicos escolhidos, pelos contribuintes, como geradores de suas obrigações de cunho 

fiscal e, neste sentir, perquiriu-se a natureza da norma contida no parágrafo único do artigo 

116 do Código Tributário Nacional – carente de regulamentação – eis que os poderes 

tradicionalmente vinculados da Fazenda Pública não parecem se comunicar bem, nos termos 

do ordenamento jurídico em vigor no país, com o instituto das cláusulas gerais, como seria, 

para parte da doutrina pátria, o caso do dispositivo legal em foco.  

    Ao procederem, por meio da revisão dos “autolançamentos” elisivos, à 

requalificação dos negócios jurídicos entabulados, licitamente, pelos administrados, os 

agentes do Fisco findam por constituir, outra vez, o crédito tributário relacionado à 

determinada situação da vida econômica dos cidadãos. Foi necessário, logo, fazer uma 

releitura das clássicas teorias de revisão dos lançamentos – por erro de fato e erro de direito – 

a fim de adequá-las à estadualidade fiscal brasileira contemporânea, na qual é evidente o 

protagonismo que os contribuintes têm assumido na constituição dos seus próprios débitos em 

favor do Erário. 

    Interpretando e aplicando as normas fiscais em conformidade com o bloco de 

juridicidade pátrio, confiam os contribuintes que as condutas que decidem praticar, no mundo 

da vida, com vistas à redução de custos tributários, serão mantidas pelos agentes do Estado, os 
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quais deverão prezar pelo respeito à legalidade, sob pena de atentarem contra a estabilidade da 

ordem jurídica vigente. Com base na rígida estruturação normativa do Direito Tributário 

brasileiro, apregoou-se a viabilidade das práticas elisivas – o que foi feito, nesta dissertação, a 

partir de um enfoque eminentemente dogmático e, portanto, afastado de maiores debates 

acerca da axiologia que informa o tema. 
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CAPÍTULO I – Tributação e Tipo 

1. A acepção sui generis do tipo no Direito Tributário brasileiro 

   Ensina José de Oliveira Ascenção que “a descrença nos conceitos trouxe para o 

primeiro plano da ciência moderna a noção de tipo”1. Importa considerar, destarte, que, 

rigorosamente, não se confunde o pensamento tipológico com a rigidez inerente aos 

conceitos; rigidez esta tão cara ao princípio da segurança jurídica em matéria fiscal, como se 

verá adiante.  Convém, pois, já no primeiro tópico do estudo que ora se descortina, tecer 

algumas considerações acerca da utilização imprópria do termo “tipo” no Direito Tributário 

pátrio. Isto para, na sequencia, esclarecer que a construção do Estado Democrático de Direito, 

no Brasil contemporâneo, fundamentalmente, tem esteio em conceitos jurídicos fechados. 

Necessário ressalvar neste intróito, contudo, que o presente trabalho, em razão do perfil 

dogmático que ostenta, não tem quaisquer pretensões de exaurir a análise de temas voltados à 

Filosofia ou à Lógica jurídicas. Recorre o mesmo, apenas, a esclarecimentos encontrados na 

Teoria Geral do Direito com vistas a elucidar um instituto jurídico – o “tipo fiscal” – que, à 

luz do ordenamento vigente no país, revela-se o o fio condutor da tributação válida. 

    Tal qual o Direito Penal, o Direito Tributário foi supostamente estruturado a 

partir da utilização de tipos. Permite-se, deste modo, resgatar a lição de Aníbal Bruno, 

segundo a qual, em um primeiro momento, os tipos penais corresponderam, estritamente, à 

pura descrição objetiva, feita na lei, da realização externa de uma ação humana. Ocupou-se 

em advertir, contudo, o mencionado doutrinador, que a construção da fórmula do tipo teria se 

estendido para alcançar outros elementos, muitas vezes sem o devido rigor metodológico ou a 

necessidade de deixar bem definidos os conceitos.2 É, justamente, sobre as impropriedades na 

utilização dos termos tipo e conceito que se debruça a análise empreendida nos parágrafos 

seguintes. 

    Misabel Abreu Machado Derzi, perquirindo a etimologia do vocábulo tipo, 

ensina que este decorre da forma latina typus, que, por sua vez, tem origem na palavra grega 

tÚpoj, indicando a impressão de uma forma, sinônimo de esboço, aparência, molde 

                                                           
1 ASCENÇÃO, José de Oliveira. O Direito – Introdução e Teoria Geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
474.  
2 BRUNO, Aníbal. Sôbre o tipo no Direito Penal. In: FRANCO, Alberto da Silva; NUCCI, Guilherme de Souza 
(organizadores). Direito Penal Doutrinas Essenciais – Parte Geral I. Vol II. São Paulo: RT, 2010, p. 1.155 – 
1.157. 
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determinante de uma série de objetos que dele derivam, modelo, arquétipo.3 Neste contexto, 

traduziu-se o tipo, inicialmente, como forma plena; tradução esta que não resistiu intocada à 

contemporaneidade.  

    Conforme restará, ao final, demonstrado, os tipos perderam, na atualidade do 

Direito, os ares de definitividade de tempos idos, passando o pensamento jurídico-científico a 

aceitar, contemporaneamente, como típicas, à luz dos fatos da vida, formas de transição entre 

um tipo e outro. Foi-lhes atribuído, destarte, um caráter fluido, em detrimento da concepção 

de padrão ou de forma plena que, historicamente, vinha-lhes sendo atribuída – em muito, 

graças à rigidez das classificações aristotélicas.  

    A contemporaneidade encarregou-se de associar, aos tipos, a ideia de um 

núcleo comum a várias figuras distintas e consagrou as ferramentas hermenêuticas da 

comparação e da analogia para fins de análise – a partir de aferições qualitativas – das notas 

comuns a tais figuras distintas. Neste sentido, os tipos podem ser avaliados como um método 

de ordenação do conhecimento jurídico; como uma forma de organizar dados (normas 

jurídicas), por meio de uma estruturação lógica que foge aos métodos clássicos da dedução e 

da subsunção. Construídos a partir da enumeração de características relevantes encontradas, 

em maior ou menor grau, em um conjunto de figuras, por eles, referido, os tipos apresentam 

uma extensão cognitiva fluida, de modo que uma determinada figura poderá, porquanto 

compreendida em sua totalidade, em sua noção geral, aproximar-se muito de um determinado 

conjunto, ostentando feição típica, sem, contudo, possuir todas as características relevantes à 

ordenação de tal conjunto.  

    Tipos, logo, não são definidos; são, apenas, descritos. Com efeito, a concepção 

atual de tipo – como instituto dotado de fronteiras fluidas4 – parece capaz de adaptar e 

aproximar, em grande medida, o Direito à realidade, eis que, no plano fático, as ações 

humanas, objeto da tutela jurídica, não são estáticas; pelo contrário: são complexas e únicas 

em razão dos múltiplos matizes com base nos quais são praticadas. Deste modo, a 

estruturação de determinado sistema jurídico com fulcro em tipos, viabilizaria, à primeira 

vista, por exemplo, a atualização constante de um determinado suporte fático, previsto em lei, 

ao fluxo de mudanças contínuas, correspondente à dinamicidade da realidade.  

                                                           
3 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 
35. 
4 ASCENÇÃO, José de Oliveira. O Direito – Introdução e Teoria Geral, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
442-443. 
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   Oportuno atentar, todavia, que a adequação do Direito à variabilidade da vida, 

facultada pela concepção contemporanea de tipo, da qual decorrem sistemas normativos 

abertos, caminha em sentido contrário à estabilidade da ordem jurídica. Seriam os tipos, 

então, caros à estruturação de todo e qualquer ramo do Direito? Em sendo negativa a resposta 

ao questionamento ora posto, que outro instituto coadunar-se-ia com os princípios da 

estabilidade / previsibilidade e da segurança – corolários do princípio da legalidade – aos 

quais deve obediência, sob o manto da Constituição Federal de 1988, o Direito Tributário 

pátrio? 

    Em sentido oposto aos tipos, destacam-se os conceitos classificatórios. Trata-se 

de instituto que tem os seus contornos rigidamente definidos e que, afastando-se da realidade, 

repousam nos campos da abstração, onde foram alocados por alguém (o legislador e.g.) que 

lhes preconcebeu os limites. Evidenciam-se, destarte, ditos conceitos classificatórios, 

sobremaneira, seletivos, à medida que os seus âmbitos de incidência são investigados a partir 

de relações de inclusão / exclusão – em detrimento de relações de aproximação / afastamento 

e correspondência, caras aos tipos –, dando, enfim, guarida ao princípio lógico da identidade, 

no que se refere à precisa subsunção, de determinada ação humana, às suas rubricas, cujo 

espectro cognitivo é, como dito, delimitado. 

    Os conceitos jurídicos classificatórios não se prestam à estruturação de 

sistemas normativos abertos. Correspondem, a seu turno, aos elementos utilizados em 

sistemas de conhecimento formais e racionais, podendo referir-se a todo e qualquer objeto: 

abstratos, concretos, universais, individuais e até mesmo inexistentes. Veja-se, neste mister, 

que tais conceitos jurídicos classificatórios findam por se diferenciar da noção de tipo, que, 

por se encontrar mais próxima à realidade, não se refere a objetos inexistentes ou 

impossíveis.5  

    Na esteira da argumentação ora empreendida, quando determinado ramo do 

Direito – como é o caso do Direito Tributário – ocupa-se em restringir o espectro de 

incidência de suas normas, “fechando tipos”, em verdade, e na melhor acepção técnica, vale-

se, com vistas a atender aos princípios da estabilidade / previsibilidade e da segurança, dos 

conceitos jurídicos classificatórios anteriormente referidos, cujos conteúdos e limites são 

linguisticamente determinados – ainda que, axiologicamente, sejam passíveis de mutação 

                                                           
5 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 
53. 
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semântica. Registra, portanto, Misabel Abreu Machado Derzi, que a utilização do tipo, no 

Direito Tributário Brasileiro, apresenta-se diversa daquela dos estudos de lógica, eis que, 

aqui, o vocábulo tipo, como tradução (imprópria) de Tatbestand, identificando-se quer com o 

fato gerador, quer com a hipótese de incidência de determinado tributo, não constitui uma 

ordem gradual ou uma estrutura aberta, na qual poderiam ser inseridas diversas condutas 

humanas, mas um conceito que guarda a pretensão de exatidão, rigidez e delimitação.6  

   Firmou-se, no país, a ideia de que quanto mais limitado e preciso for um “tipo 

tributário”, mais segurança será conferida aos destinatários dos comandos, nele, contidos. 

Perceba-se, inclusive, neste particular, que o excesso de elementos normativos encontrados 

em um tipo, igualmente, atenta contra a feição de garantia que tal instituto jurídico – criação 

de lógica abstrata, expressa em termos claros – faz pressupor. Afirma-se, então, que há ramos 

do Direito em que, de acordo com o consenso geral, não pode ser utilizado o tipo aberto, 

sendo necessário, pois, recorrer ao tipo fechado (conceito classificatório ora indicado), cujos 

elementos e características devem ser minunciosamente definidos, a fim de que se opere, 

precisamente, a subsunção de um fato ocorrido à lei escrita.7      

   Os “tipos tributários”, no sentido impróprio presentemente observado – daí 

porque, neste trabalho, juntamente com os vocábulos, deles derivados, sempre grafados entre 

aspas – correspondem à estruturação linguística de um tributo, que incidirá quando 

reproduzido, precisamente, no plano da realidade, um fato da vida previsto, antecipadamente, 

pela lei fiscal; selecionam, assim, tais “tipos” os bens jurídicos tutelados pelo Direito 

Tributário, funcionando, por conseguinte, como moldura na qual pode se inserir ou não 

determinada ação humana, delimitando quer a esfera de liberdade dos contribuintes, quer o 

poder de tributar da Administração Fazendária.  

   Inobservados os limites impostos pelo “tipo tributário”, ora entendido como 

conjunto das circunstâncias de fato precisamente indicadas nas leis fiscais, não há que se falar 

em tributação válida. Pela técnica da “tipificação” (imprópria) em matéria tributária, logo, o 

legislador, ao definir as hipóteses de incidência de tributos, fá-lo utilizando-se, em verdade, de 

                                                           
6 Para mais: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2ª ed. São Paulo: 
RT, 2007, p. 66 e ss. 
7 Acerca da utilização dos tipos – no sentido impróprio ora considerado – tem se manifestado o Supremo 
Tribunal Federal. A título de exemplo, vide: (i) o julgamento, em 09/09/2003, do RE 323137, sob a relatoria 
do  Min. Celso de Mello (DJ 10-10-2003); (ii) o julgamento, em 10/04/2004, do RE 209843, sob a relatoria do 
Min. Marco Aurélio (DJ 19-12-2006). De igual modo, reconhece o Superior Tribunal de Justiça a tipicidade 
fechada em matéria fiscal: REsp 460.805/SC, sob a relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 05/06/2003 (DJ 23-
06-2003). 
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conceitos jurídicos classificatórios – o que bem atende, consoante restará defendido no 

presente trabalho, em ultima ratio, ao princípio da legalidade estrita, alçado, pela Constituição 

Federal de 1988, à condição de garantia em favor dos contribuintes. 

   O raciocínio “tipificante” vigente na seara fiscal pátria, envolve a compreensão 

de padrões rígidos e definidos – seja no que se refere às hipóteses de incidência de tributos, 

seja no que se refere aos efeitos jurídicos destas –, aos quais deverão estar atentos tanto os 

contribuintes, bem como os agentes da Administração Fazendária, daí porque conveniente 

ressaltar a impropriedade da utilização, no Brasil, do vocábulo tipo, em substituição aos 

conceitos jurídicos classificatórios. Oportuno relembrar, neste particular, a posição sustentada 

por Alberto Xavier, segundo o qual “a tipicidade foi sempre concebida como uma técnica de 

delimitação da esfera de relevância da vontade na produção de efeitos jurídicos”.8 

    Nos termos acima, permite-se identificar 3 funções engendradas, pelos “tipos 

tributários”, no sentido impróprio presentemente considerado: (i) função seletiva – os “tipos” 

indicam os comportamentos que são protegidos pela norma fiscal, ou seja, que interessam ao 

Direito Tributário; (ii) função de garantia e de determinação – os “tipos” atendem ao 

princípio da legalidade, em seus aspectos formal e material, mais à frente identificados, no 

que se refere à criação das hipóteses de incidência de tributos, as quais dependem, 

cumulativamente, de lex scripta, de lex praevia, de lex stricta e de lex certa; (iii) função 

motivadora – voltada à determinação geral de condutas dos contribuintes que, em razão da 

enumeração taxativa dos “tipos tributários”, poderão preconceber, com segurança, o 

planejamento lícito de suas operações, escolhendo realizá-las, livremente, a partir de uma 

dentre as várias opções disponibilizadas, na vida negocial, com a chancela do Direito.9 Alçar, 

pois, determinadas situações da vida, à categoria de lei fiscal, permite que se antevejam os 

efeitos tributários que serão impostos aos contribuintes que as pratique, o que se traduz em 

previsibilidade para estes e em estabilidade para a ordem jurídica. 

   Em suma, o “tipo”, em sentido próprio, por suas características, serve mais de 

perto a princípios jurídicos como o da igualdade, o da funcionalidade, e o da permeabilidade 

às mutações sociais. Em compensação,  o seu uso enfraquece a segurança jurídica e vulnera a 

legalidade como fonte exclusiva da criação do Direito. O conceito jurídico classificatório, 

                                                           
8 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 201. 
9 Pontes de Miranda atribui uma função classificadora às regras jurídicas, vide: PONTES DE MIRANDA. 
Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1974, p. 19 
e ss..   
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determinado e fechado, noutro giro, promove o reforço à segurança jurídica, à primazia da lei, 

à uniformidade de tratamento dos casos isolados. Afirma-se, portanto, que ditos conceitos 

jurídicos classificatórios atendem aos nortes constitucionais da tributação válida no Brasil – 

tema que será, oportunamente, explorado nesta dissertação.10 

   Elcio Fonseca Reis, analisando a estruturação jurídica do Estado Liberal, 

assevera que somente na utilização de conceitos fechados para desenvolver fatos jurígenos 

tributários é que se poderia alcançar a segurança jurídica, imanente ao Direito Fiscal. Assim, 

para o autor, tão importante quanto os sinais exteriores reveladores de riqueza tomados como 

elemento (pressuposto de fato) da norma tributação, seria a forma pela qual estes se 

exteriorizam. Deste modo, afastar-se-ia a possibilidade de se utilizar, em matéria de definição 

de fato e base imponíveis de tributos, cláusulas gerais, conceitos indeterminados, ou de se 

atribuir margem de discricionariedade, ao Administrador Público, determinando que a 

aplicação da lei tributária seja feita em termos estritos.11 Em síntese, permite-se concluir, aqui, 

que todos os elementos essenciais de um tributo devem vir expressos na lei, por força do 

princípio da deternabilidade, que impõe reserva material integral (tipicidade fechada no 

sentido impróprio em apreço) e não apenas formal. 

   Pretende esclarecer o estudo que se inicia, logo, que, ao legislador pátrio, é que 

incumbe a elaboração e enumeração das hipóteses de incidência e dos fatos geradores dos 

tributos. Cumpre ao mesmo, assim, no exercício de seu mister, optar entre a utilização de 

tipos e de conceitos jurídicos classificatórios, devendo prevalecer os últimos, a fim de que a 

norma fiscal, por si, possa esgotar todos os contornos de sua incidência, inibindo qualquer 

função criadora que, eventualmente, pudesse vir a ser desempenhada pelo Poder Judiciário ou 

pela Administração Fazendária – cujas competências em matéria fiscal restaram, rigidamente, 

delimitadas pelo constituinte de 1988.  

   No contexto sob referência, admite José Casalta Nabais, ao tratar, com esteio 

na doutrina alemã, dos limites formais da tributação, que, independentemente da construção 

dogmática a que se adira ou perfilhe, o certo é que o princípio da tipicidade fiscal constitui 

uma faceta do princípio da legalidade da administração, afirmando que, relativamente ao 

objeto do tributo, à matéria coletável e ao montante deste, quem deve decidir é o legislador, 

                                                           
10 No mesmo sentido: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2ª ed. 
São Paulo: RT, 2007, p. 115. 
11 REIS, Elcio Fonseca.  O Estado Democrático de Direito. Tipicidade Tributária. Conceitos Indeterminados e 
Segurança Jurídica. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (organizadores). Doutrinas 
Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, p. 133. 
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pelo que a lei deve, quanto a estes elementos essenciais, levar a sua disciplina tão longe o 

quanto possível, excluindo-se quer a competência da Administração – traduza-se esta em 

poder normativo (regulamentar) ou numa qualquer margem de livre decisão, decorrente da 

utilização, pela lei, de cláusulas gerais ou de conceitos (normativos) indeterminados ou da 

concessão de faculdades discricionárias –, quer a competência do juiz, a quem, no domínio 

Fiscal, está vedado proceder à colmatação de lacunas, para fins de instituição e majoração de 

cobranças tributárias.12    

   De harmonia com o princípio da tipicidade – nullum tributum sine lege – o 

“tipo fiscal”, impropriamente considerado, contém, em si mesmo, uma valoração definitiva 

das realidades sobre as quais versa, de modo que exclui qualquer elemento, a tais realidades, 

estranho, especialmente no que diz respeito à vontade da Administração Fazendária. Neste 

sentir, observa, igualmente, Alberto Xavier que a ponderação dos interesses envolvidos pela 

tributação, a valoração dos critérios e a medida dos tributos competem, exclusivamente, ao 

legislador, dando origem à formação de uma “tipologia”, dominada pelos princípios da 

seleção taxativa, do exclusivismo e da determinação.13  

   Os “tipos”, no sentido impróprio ora abordado, inibem o exercício da vontade 

da Administração Fazendária e mesmo do Poder Judiciário, relativamente à escolha de fatos 

tributáveis sem previsão no extenso catálogo legal, posto pelo legislador brasileiro; evitam, 

por conseguinte, a substituição dos critérios da lei por critérios de ordem pessoal dos 

intérpretes (autênticos) das normas fiscais. É, justamente, por esta razão que a “tipicidade”, 

em sentido impróprio, tem sido associada, no Brasil, à segurança das relações jurídicas, 

funcionando como um limite ao exercício do poder impositivo do Estado Brasileiro, que se 

pretende Democrático e de Direito, cuja ação válida deve conformar-se aos comandos 

rigidamente postos pelo Poder Legislativo e, especialmente, pelo constituinte de 1988. A 

“tipificação fiscal” em apreço faz cortes na realidade; não a analisa, em sua fluidez, como um 

todo. 

   Por fim, repisa-se que a utilização imprópria dos “tipos”, no Brasil, relaciona-

se ao princípio constitucional da legalidade tributária, podendo traduzir-se, verdadeiramente, 

como necessidade de especificação conceitual, para fins de exercício válido do poder 

                                                           
12 Para mais: NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a 
compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2012, p. 354. 
13 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 206 e ss. 
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tributante do Estado. Deles, extrai-se uma reserva de autoconsentimento para fins de 

tributação válida; reserva esta tão cara à segurança e à estabilidade / previsibilidade das 

relações jurídico-tributárias. Nestes lindes, contribuem os “tipos” com a estruturação do 

Estado Democrático de Direito pátrio, assim entendido como aquele que submete a atividade 

de seus agentes à ordem jurídica; como aquele que tem o seu poder impositivo limitado aos 

suportes fáticos, previamente alçados, pelo legislador, ao mundo jurídico, em razão das 

escolhas dos cidadãos-contribuintes, a partir de seus representantes. 

2. Hipótese de incidência tributária, suporte fático, fato gerador e tipo 

   Ainda que representem uma unidade de sentido, destinadas a ordenar, 

heteronomamente, condutas, as normas jurídicas escritas podem ser decompostas em partes 

distintas. Neste toar, tomando-se por base o contraponto sugerido por Miguel Reale14, entre as 

normas de organização (secundárias) e as normas de comportamento (primárias), percebe-se 

que estas últimas são estruturadas a partir do seguinte juízo hipotético disjuntivo: uma vez 

ocorrido o fato, nelas, previsto (hipótese), tem-se um efeito jurídico (consequência).15  

   Ostentam as normas jurídicas de comportamento escritas, na lição de Bernardo 

Ribeiro de Moraes, uma estrutura bimembre16, a qual consiste em (i) uma prótase, 

denominada, pelo autor, de hipótese de incidência, representando a descrição genérica de uma 

situação de fato como condição de incidência de determinada regra e (ii) uma apódose, 

traduzida por um preceito ou dispositivo do qual emana um comando (dever-ser / relação 

deôntica). Neste sentir, uma norma jurídica que, apenas, descrevesse um suporte fático sem 

imputar uma consequencia jurídica à ocorrência deste no mundo da vida, ainda que pudesse 

ser uma proposição linguística dotada de sentido, revelar-se-ia vazia do ponto de vista lógico-

jurídico.17  

                                                           
14 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed. São Paulo Paulo: Saraiva, 2001, p. 96 - 99. 
15 Ilustrativa, neste toar, revela-se a lição de Paulo de Barros Carvalho: “Sabemos que o legislador emprega, 
muitas vezes, a linguagem informativa ou expressiva como forma de veicular as suas mensagens. A despeito 
disso, entretanto, sua linguagem mantém, invariavelmente, uma função diretiva ou prescritiva, dobrando-se para 
o contexto social e nele atuando para tecer a disciplina da conduta entre as pessoas. Seu discurso se organiza em 
sistema e, ainda que as unidades exerçam papéis diferentes na composição interna do conjunto (normas de 
conduta e normas de estrutura), todas elas exibem idêntica arquitetura formal. Há homogeneidade sob o ângulo 
puramente sintático, uma vez que nos planos semântico e pragmático o que se dá é um forte grau de 
heterogeneidade, único meio de que dispões o legislador para cobrir a imensa e variável gama de situações sobre 
que deve incidir a regulação do direito na pluralidade extensiva e intensiva do real-social.” (Direito Tributário, 
Linguagem e Método. 2ª ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 136) 
16 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 135 - 139. 
17 No mesmo sentido: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 37. 
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   Por se situarem as regras de tributação dentre as normas de comportamento ora 

consideradas, obedecem as mesmas idêntica estrutura lógico-formal bimembre. Permite-se 

afirmar, então, que um estudo acerca das hipóteses de incidência, dos suportes fáticos e dos 

fatos geradores dos tributos, em muito, depende da Teoria Geral do Direito.18 Consoante 

aduziu Pontes de Miranda, o Direito seleciona os fatos que torna jurídicos, delimita o jurídico 

e o aquém ou além do jurídico, que é o não jurídico, procedendo, deste modo, a uma 

esquematização do mundo físico (princípio da esquematização do fático).19 O mundo jurídico 

é formado pelos fatos jurídicos. Decorre da incidência das normas sobre os seus respectivos 

suportes fáticos, quando estes se materializam no mundo da vida; constitui, pois, efeito / 

reflexo da incidência normativa. Não é diverso o ensinamento de Paulo de Barros Carvalho: 

Digamos, então, que sobre esta linguagem (a social) incide a linguagem prescritiva do 
direito positivo, juridicizando fatos e condutas, valoradas com sinal positivo da 
licitude e negativo da ilicitude. A partir daí, aparece o direito como sobrelinguagem, 
ou linguagem de sobrenível, cortando a realidade social com a incisão profunda da 
juridicidade. Ora, como toda linguagem é redutora do mundo sobre o qual incide, a 
sobrelinguagem do direito positivo vem separar, no domínio do real-social, o setor 
juridicizado do setor não juridicizado, vem desenhar, enfim, o território da faticidade 
jurídica.20  

   Em complementação ao parágrafo antecedente, conceitua-se o suporte fático 

como sendo a previsão, na norma jurídica, de determinada hipótese da vida condicionante da 

existência de um fato jurídico. O suporte fático representa a versão, em linguagem, de um 

acontecimento do mundo real ao qual uma norma jurídica, por considerá-lo relevante, fez 

referência textual. Dita referência textual com base na qual são descritos, pelo legislador, os 

suportes fáticos, a seu turno, depende de conceitos encontrados fora do mundo jurídico, eis 

que os conceitos jurídicos, conforme restará adiante analisado, situam-se, cronologicamente, 

como um posterius à incidência.  

   O suporte fático da tributação, enquanto elemento descritor de condutas 

tendentes à produção de efeitos jurídicos na seara fiscal é, logo, como hipótese, pré-jurídico; 

antecede o surgimento do fato jurídico tributário. Nas palavras de Marcos Bernardes de 

                                                           
18 Posiciona-se, de igual modo, Paulo de Barros Carvalho: “A construção da regra matriz de incidência, como 
instrumento metódico que organiza o texto bruto do direito positivo propondo a compreensão da linguagem 
legislada num contexto comunicacional bem concebido e racionalmente estruturado, é um subproduto da teoria 
da norma jurídica, o que significa reconhecer tratar-se de contribuição efetiva da Teoria Geral e da Filosofia do 
Direito, expandindo as fronteiras do território científico.” (Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São 
Paulo: Noeses, 2008, p. 146) 
19 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. Rio de 
Janeiro: Borsói, 1954, p. 177. 
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 5ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 13.  
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Mello, é um plus ao fato (real), porque é este qualificado e acrescido de circunstâncias outras, 

definidas pela norma, para completá-lo.”21  

   É a regra jurídica – e somente ela – que estabelece a interação entre o que é 

meramente fático e o que é jurídico; constitui, pois, a lente de que se utiliza o Direito para 

selecionar o que é ou não juridicamente relevante e, assim, incentivar ou não condutas.22 

Pontes de Miranda defende, neste sentir, a existência de uma “função classificadora da rega 

jurídica” 23. Tudo por uma razão evidente de segurança, segundo a qual deve ser garantido, 

aos contribuintes, por exemplo,um mínimo de previsibilidade no que se refere aos efeitos das 

ações que praticam no mundo da vida. Mais ainda, por razões de segurança, convém perceber 

que referido suporte fático da tributação é composto de (i) um elemento objetivo que, 

antecipadamente, descreve a materialidade do fato da vida, apto à produção de efeitos 

jurídicos de cunho fiscal e de (ii) um elemento subjetivo que, antecipadamente, identifica e 

relaciona uma pessoa (o contribuinte ou responsável tributário) tanto ao fato descrito na 

norma tributária, bem como aos efeitos da incidência desta. 

   Quando o legislador alça um fato da vida à qualidade de suporte fático da 

tributação, constata-se em sua conduta um elemento valorativo que, por razões de segurança, 

não pode ser desprezado. É que as normas jurídicas não vertem, em liguagem, os fatos da vida 

em suas formas puras. Pelo contrário: o legislador, ao “tipificar”, no sentido impróprio 

referido no tópico anterior, condutas aptas à produção de efeitos tributários, valora, dando 

prevalência a um aspecto de determinado fato da vida em detrimento de outros. Torquato 

Catro Jr., referindo-se às teorias semânticas do Direito, bem aduz que a norma é concebida 

como contendo uma imagem dos fatos; uma única imagem, qualquer que seja ela. Não 

importa qual seja, mas importa que seja ela mesma e não outra.24 

  Na esteira do raciociocínio ora expendido, afirma-se que o elemento nuclear do 

suporte fático, em regra estruturado a partir de um conceito jurídico classificatório, escolhido, 

                                                           
21 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 64.  
22 Interessante é a posição sustentada por Alfredo Augusto Becker, para quem “a regra jurídica é artificial (no 
sentido de não-natural) e a relação jurídica é anormal, pois o jurídico (a juridicidade) não foi encontrado no 
mundo in natura, mas é um instrumento construído, (fabricado) pelo Ser Social (modernamente este Ser Social 
assume a forma Estatal) para agir.” (Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 313) 
23 No mesmo sentido, a lição de Pontes de Miranda: “A composição do suporte fático pode ser da mais variada 
natureza, porque é incalcuável o número de fatos do mundo que a regra jurídica, incidindo, faz entrar no mundo 
jurídico, tornando-os, assim, fatos jurídicos. Esta é a função classificadora da regra jurídica: dividir os fatos do 
mundo em fatos relevantes (fatos jurídicos) e fatos irrelevantes (fatos irrelevantes) para o direito.” (Tratado de 
Direito Privado – Parte geral. T. I. Rio de Janeiro: Borsói, 1954, p. 19-20) 
24 CASTRO JR. Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente: 
reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista. São Paulo: Noeses, 2009, p. 37. 
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com exclusividade, pelo legislador, tem sua influência direta sobre a existência do fato 

jurídico.25 Faltando tal elemento nuclear, há que se reconhecer a insuficiência de determinado 

suporte fático para fins de incidência da norma jurídica, seja esta tributária ou não. Identifica 

Marcos Bernardes de Mello, então, dados que (i) completam e (ii) complementam o suporte 

fático, sem os quais nascem viciados os fatos jurídicos26: 

A distinção entre elementos completantes e elementos complementantes do núcleo do 
suporte fático tem relevante significado prático, em razão das implicações diferentes 
que acarretam. Os elementos completantes, porque completam o núcleo do suporte 
fático, dizem respeito à própria existência do fato jurídico. Nos casos de negócio 
jurídico em que haja uma multiplicidade de vontades a ausência de uma delas 
determina a sua inexistência. Diferentemente, os elementos ditos complementares, 
porque apenas complementam o núcleo, sem o integrarem, têm as suas consequencias 
quanto à validade ou à eficácia do fato jurídico, não quanto à sua existência. A falta de 
capacidade civil, por exemplo, é causa de invalidade do ato jurídico, mas não atua 
quanto à sua existência.

27
   

   Aplicando-se, à seara fiscal, o ensinamento acima transcrito, nota-se que a 

escolha, pelos contribuintes, de suportes fáticos de tributação com elementos nucleares 

distintos, quando da adoção, no mundo da vida, de determinada conduta negocial, tem o 

condão de alterar, igualmente, os dados completantes e complementares que deverão estar, em 

cada caso, presentes para que, regularmente, exsurja, seja válido ou eficaz determinado fato 

da vida, apto a produzir efeitos na seara fiscal. Não é toda forma de circulação de 

mercadorias, assim, que enseja a cobrança válida do ICMS. Sendo as condutas negociais, 

adotadas pelos contribuintes, passíveis de qualificações jurídicas diversas, a epígrafe que 

recebem, do Direito, não deve passar ao largo do crivo da Administração Fazendária – cujo 

espectro de atuação, com vistas à arrecadação, à luz do ordenamento jurídico pátrio, não é 

irrestrito. Confirma o entendimento ora esposado a lição de lição de Luciano Amaro: 

Tratando-se de situação de fato, diz o Código Tributário Nacional, tem-se por ocorrido 
o fato gerador “desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a qu a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios” (art. 116, 
I). Com esta perífrase, procura talvez o Código definir o óbvio, ou seja, afirma-se que 
uma situação material existe desde que esteja apta a produzir os seus efeitos. É claro 
que se se verificarem efeitos impróprios, produzidos por circunstâncias materiais 

                                                           
25 Confira-se o ensinamento de Paulo de Barros Carvalho, o qual toma por equivalentes a expressão elemento 
nuclear do suporte fático – de que se vale o presente trabalho – e a expressão critério material: “O critério 
material é o núcleo do conceito mencionado na hipótese normativa. Nele, há referência a um comportamento de 
pessoas fìsicas ou jurídicas, condicionado por circunstâncias de espaço e de tempo, de tal sorte que o isolamento 
desse cirtério, para fins cognoscitivos, é claro, antessupõe a abstração das condições de lugar e de momento 
estipuladas para a realização do evento. Já o cirtério espacial é o plexo de indicações, mesmo tácitas e latentes, 
que cumprem o objetivo de assinalar o lugar preciso em que a ação há de acontecer. O critério temporal, por fim, 
oferece elementos para saber, com exatidão, em que preciso instante ocorre o fato descrito.” (Direito 
Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, p. 149) 
26 Há, também, dados que integram os suportes fáticos. Não influem estes, porém, nos planos da existência ou da 
validade, mas, apenas, no da eficácia final de um fato jurídico. 
27 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 61. 



25 

 

análogas,  ou efeitos análogos que sejam frutos de circunstâncias materiais diferentes, 
não se identificará o fato gerador.28 

   Analisados os contornos do suporte fático da tributação – também chamado de 

pressuposto de incidência, tipificação legal, tipo legal, hipótese de incidência etc – oportuno 

atentar que este não se confude, ao menos para fins deste trabalho, com o fato gerador dos 

tributos. É o que se pretende elucidar nos parágrafos seguintes.  

   Restou asseverado que o suporte fático da tributação é formado por conceitos 

pré-jurídicos, os quais foram pinçados, pelo legislador, no mundo da vida, e não no mundo do 

Direito. Esclarecedora, neste particular, é a posição de Marcos Bernardes de Mello29, para 

quem o suporte fático – tradução feita, por Pontes de Miranda, do vocábulo alemão 

Tatbestand – admite uma dupla conotação: (i) um suporte fático hipotético ou abstrato, 

enunciado lógico da norma em que se representa uma hipótese fática condicionante de sua 

incidência; (ii) um suporte fático concreto, o qual designa o fato descrito na norma já ocorrido 

no mundo da vida, já materializado.30    

   Torquato Castro Jr.31 situa o suporte fático como mera potencialidade, de 

modo que atribui, à incidência das normas, a feição de uma metáfora temporal. Igual é a 

posição sustentada por Marcos Bernardes de Mello para quem há “uma determinação espácio-

temporal do suporte fático, que faz dele, por isto mesmo, um transeunte”. 32 O fato gerador 

dos tributos, noutro giro, constitui, diversamente, o efeito jurídico da incidência das normas 

tributárias sobre os seus respectivos suportes fáticos, quando materializados no mundo da 

vida (CTN, art. 114); situa-se, logo, no mundo do Direito, o qual é, apenas, parte do mundo 

geral.33 Nas palavras de Amílcar de Araújo Falcão, “o fato gerador é o fato, ou o conjunto de 

                                                           
28 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 272. 
29 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 54. 
30 Hugo de Brito Machado considera, como fato gerador, justamente, o suposto fático a que faz referência 
Marcos Bernardes de Mello na lição acima colacionada a este trabalho. Veja-se: “A expressão hipótese de 
incidência designa com maior propriedade a descrição, contida na lei, da situação necessária e suficiente ao 
nascimento da obrigação tributária, enquanto a expressão fato gerador diz da ocorrência, no mundo dos fatos, 
daquilo que está descrito na lei. A hipótese é simples descrição, enquanto o fato é a concretização da hipótese, é 
o acontecimento que fora previsto” (Curso de Direito Tributário. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 140. 
31 CASTRO JR. Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente: 
reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista. São Paulo: Noeses, 2009, p. 102. 
32 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 65. 
33 A distinção entre os dois planos (mundo da vida – mundo do Direito) ora referenciados contribui para a 
estruturação lógica do pensamento jurídico. 
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fatos ou o estado de fato a que o legislador vincula o nascimento da obrigação de pagar um 

tributo determinado”34. Ilustrativa, neste particular, é a conclusão de Alfredo Augusto Becker: 

A criação da regra jurídica é um fato. A exsitência da regra jurídica com sua estrutura 
lógica (regra de conduta e hipótese de incidência) é outro fato. A realização da 
hipótese de incidência consiste num terceiro fato. E a incidência da regra jurídica 
sobre a sua hipótese de incidência realizada, constitui, por si mesmo, quarto fato que 
dá nascimento ao quinto e mais importante dos fatos: o fato jurídico.35  

   Acerca da distinção entre o suporte fático e o fato jurídico (fato gerador, na 

linguagem do Direito Tributário), percebe-se que o último permanece, no mundo do Direito, 

ainda que se torne inexistente o primeiro. É o caso de determinada modalidade de circulação 

de mercadoria – descrita em norma de incidência do ICMS – que, mesmo depois de concluída 

por um contribuinte, com a entrega da coisa a um terceiro, por exemplo, permanece passível 

de produção de efeitos jurídicos dentro de determinado lapso temporal, fixado pelo texto 

legal.  

   Ainda, importa considerar que os fatos jurídicos (fatos geradores, na linguagem 

do Direito Tributário) remanescem mesmo que alterado o quadro legislativo que previa os 

seus respectivos suportes fáticos. Veja-se, neste toar, que uma lei, contendo determinada 

hipótese de incidência de tributos, pode perder a vigência, de modo a não mais ter o condão 

de jurisdicizar o suporte fático que, outrora, nela, encontrava-se descrito; tal suporte fático, 

entretanto, desde que já materializado no mundo da vida, em razão da incidência normativa, 

por ter sido alçado à condição de fato gerador de um tributo, desencadeando uma serie de 

efeitos jurídicos, continuará apto a repercutir – dentro de determinado lapso temporal fixado 

pelo texto legal – na seara fiscal.36 Acertou, pois, o legislador pátrio ao prescrever que o 

lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei 

então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (CTN, art. 144). Se um 

contribuinte, assim, adota uma conduta que, em determinado tempo e lugar, ensejava a 

incidência de tributos, poderá ser, validamente, submetido a cobranças futuras, respeitados os 

prazos legais, ainda estas percam o amparo normativo de que, preteritamente, dispunham.37  

                                                           
34 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
p. 9. 
35 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 299. 
36 Nada impede, porém, que uma nova norma jurídica impeça a produção dos efeitos decorrentes da incidência 
da norma revogada sobre o seu respectivo suporte fático, antes da revogação. Os ordenamentos jurídicos, porém, 
em situações tais, tendem a se valer de artifícios para preservar a segurança jurídica. É o caso, por exemplo, dos 
institutos do ato jurídico perfeito e da coisa julgada – corolários da estabilidade de determinada ordem jurídica.   
37 Veja-se, neste particular, que, relativamente às cobranças tributárias instituídas por leis novas, o legislador 
constituinte pátrio, em atenção à segurança dos contribuintes, protegeu os fatos pretéritos e, expressamente, deu 
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   Identificado o fato gerador, para fins fiscais, ao fato jurídico, a que se refere a 

Teoria Geral do Direito, soam despicientas as classificações, excessivamente formais, que 

procuram diferenciar os fatos geradores de obrigações tributárias principais, daqueles 

geradores de obrigações tributárias acessórias ou de penalidades.38 O fato gerador, aqui 

considerado, é todo fato jurídico que produz efeitos no campo do Direito Tributário – o que 

varia, unicamente, é o conteúdo de tais efeitos.  

   Para fins deste trabalho, portanto, utilizar-se-ão, didaticamente, as expressões 

(i) fato da vida, (ii) suporte fático (abstrato ou concreto) e (iii) fato gerador com os 3 

significados distintos anteriormente indicados, os quais foram pinçados na Teoria Geral do 

Direito, da qual não se afasta o Direito Tributário.39  Praticado, no mundo da vida, 

determinado fato descrito na norma, esta incide jurisdicizando-o, em uma dinâmica que finda 

por criar o mundo jurídico, pouco importa o ramo do Direito a que pertença tal norma. 

Compartilha do mesmo entendimento Alfredo Augusto Becker: 

A fenomenologia do “fato gerador” (hipótese de incidência, suporte fático etc) não é  
especificidade do Direito Tributário e nem do Direito Penal, pois toda e qualquer regra 
jurídica (independentemente de sua natureza tributária, civil, comercial, processual, 
constitucional etc) tem a mesma estrutura lógica: a hipótese de incidência (fato 
gerador, suporte fático etc) e a regra (norma, preceito, regra de conduta) cuja 
incidência sobre a hipótes de incidência fica condicionada à realização desta hipótese 
de incidência.40 

   Conclui-se, logo, que a diferença entre as diversas normas jurídicas somente 

pode ser encontrada no exame de seu aspecto estático, das suas variadas estruturas lógicas, eis 

que, no aspecto dinâmico, todas elas passam pelas mesmas fases (pressuposto, incidência e 

eficácia).41 Reside, no aspecto estático, exatamente, a peculiaridade das normas tributárias 

que, nos termos do tópico antecedente, são construídas com base em conceitos jurídicos 

classificatórios (fechados), impropriamente chamados de “tipos fiscais”. 

    Estaticamente examinadas as normas jurídias tributárias de comportamento, 

verifica-se que estas diferem das demais, porquanto os seus respectivos suportes fáticos 

                                                                                                                                                                                     

guarida ao princípio da anterioridade; princípio este cujas exceções encontram-se exaurientemente indicadas no 
próprio texto constitucional (CF/88, art. 150, III, alíneas “a”, “b” e “c”). 
38 Em sentido oposto: AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
255 e 256. 
39 Certo é que as classificações estão sujeitas ao arbítrio da doutrina. Neste sentir, veja-se, por exemplo, que, 
Alfredo Augusto Becker vale-se da expressão “hipótese de incidência” para designar a descrição legal de um 
fato da vida – adotada neste trabalho – e da expressão “hipótese de incidência realizada” para designar o 
acontecimento concreto. (Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 318 e ss.). 
40 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 319. 
41 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 142. 
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contêm a descrição fechada de situações da vida que denotam indícios de capacidade 

contributiva dos sujeitos, às mesmas, relacionados. Diversamente de outros ramos do Direito, 

que convivem bem com tipos abertos, possibilitando, por exemplo, a integração de lacunas 

por meio do recurso hermenêutico da analogia, os suportes fáticos da tributação são, como 

visto, estritamente, aqueles indicados pelo legislador.42 Fala-se, destarte, com acerto, em uma 

função seletiva da “tipologia fiscal”; tipologia esta que bem atende ao princípio da segurança 

jurídica dos contribuintes – o que será objeto de considerações mais detidas no decorrer deste 

trabalho.43  

   Por fim, importa considerar que a restrição à esfera de incidência das normas 

tributárias corresponde a um modelo próprio do Direito Positivo. Relaciona-se, pois, como 

todo modelo, “à ordenação intencional da inteligência e da vontade (planificação lógica) 

capaz de permitir ao investigador alcançar um resultado dotado pelo menos de relativa 

certeza.”44 Em muito se aproxima, neste sentir, o modelo de incidência (fechada) das normas 

tributárias – instaurado já no plano da Constituição Federal de 1988 – à  clássica ideia do 

método jurídico como um caminho para se atingir, com exatidão, uma verdade, qual seja, a 

segurança da ordem fiscal pátria.  

   Na lição de Torquato Castro Jr.45 todo modelo e todo método pressupõem 

alguma intuição de mundo, de modo que se põem, diante de si mesmos, como “interpretação” 

deste mesmo mundo intuído. Ainda que superáveis na qualidade de afigurações do mundo 

(metáforas), os modelos, enquanto esquemas lógicos, mantêm o seu valor, porquanto 

viabilizam o conhecimento do Direito de forma segura, objetiva e neutra, a partir da 

interpretação das proposições logicamente encadeadas com base nas quais são os mesmos 

erguidos. Atendem, assim, em termos práticos, a necessidades de ordem tecnológica da 

dogmática jurídica, à medida que fornecem, aos intérpretes das normas, critérios e 

procedimentos aparentemente seguros e confiáveis para que assumam uma determinada 

                                                           
42 Tal assertiva revela-se escorreita quanto às normas trbutárias impositivas de condutas, sendo certo que há 
normas tributárias de organização, de competência etc, as quais, inclusive, podem ser instituídas por ferramentas 
outras que não as leis em sentido formal e material. 
43 José Souto Maior Borges, baseando-se nas lições de Pontes de Miranda,  refere-se à função classificadora das 
regras jurídicas, as quais dividem os fatos do mundo em fatos relevantes (fatos jurídicos) e fatos irrelevantes 
(fatos ajurídicos) para o Direito. Para mais, vide: Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 181 e ss.. 
44 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed. São Paulo Paulo: Saraiva, 2001, p. 81. 
45 Para mais, vide: CASTRO JR. Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico 
inexistente: reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista. São Paulo: Noeses, 2009, p. 23 - 25.    
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posição; posição esta que, tributariamente, materializa-se na forma dos “autolançamentos” 

elisivos, a que se volta o presente estudo.46   

   Selecionadas, com exclusividade, pelo legislador, dentro de um universo 

infinito de possibilidades, apenas algumas situações da vida como causa válida de tributação 

(tipificação no sentido impróprio apregoado no início deste trabalho), modelos fechados de 

incidência das normas tributárias se traduzem, sobremaneira, em previsibilidade para os 

contribuintes, que, antevendo a ação dos entes fazendários, poderão preconceber os efeitos 

jurídicos das condutas que decidem adotar no mundo da vida.  

3. Obrigação tributária, lançamento e tipo 

    Rapidamente analisadas, nos parágrafos antecedentes, as normas tributárias sob 

uma perspectiva estática, a partir do exame de sua rígida estruturação dogmática no 

ordenamento pátrio, convém examinar como tamanha rigidez condiciona a produção dos 

efeitos jurídicos de tais normas (perspectiva dinâmica). Esta é a proposta do tópico que ora se 

inicia, o qual tem enfoque (i) nas obrigações tributárias principais e (ii) no instituto do 

lançamento tributário – duas consequencias da incidência normativa.   

   Do brocardo jus et obligatio sunt correlata extrai-se, tecnicamente, a ideia de 

que, sob a rubrica “obrigação”, situam-se tanto a prestação a que se obriga o devedor, bem 

como o direito em que se subrroga o credor contra o primeiro. Traduz dito vocábulo, assim, o 

vinculum iuris que une os respectivos titulares de um crédito e um débito.47 Trata-se de 

instituto, eminentemente privado, de que se valeu o Direito Tributário para identificar a 

relação jurídica que se estabelece entre a Administração Fazendária e os contribuintes. 

   Algumas notas, didaticamente, servem para distinguir as obrigações de Direito 

Privado daquelas de cunho fiscal: (i) em primeiro lugar, é perceptível uma diferença de 

conteúdo entre ambas, eis que ditas obrigações tributárias principais representam, sempre, um 

                                                           
46 Para mais sobre Direito e Dogmática Jurídica como tecnologia, sugere-se: FERRAZ JR. Tercio Sampaio. 
Função Social da Dogmática Jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
47 Argumenta Judith Martins Costa que a idéia tradicional de obrigação, como vínculo, expressaria uma situação 
estática incompatível com o dinamismo atual do fenômeno obrigacional.(A boa-fé objetiva e o adimplemento 
das obrigações. Revista Brasileira de Direito Comparado, Rio de Janeiro, n. 25, p. 253, 2004). Neste 
particular, da obra de Clóvis do Couto e Silva, extrai-se interessante concepção de obrigação, segundo a qual 
esta equivaleria, enquanto perdurar no tempo, a um processo, a um movimento, devendo ser entendida como 
totalidade, na qual os atos do credor e do devedor ingressam no mundo jurídico e são dispostos e classificados 
segundo uma ordem, tendendo a um fim: a satisfação de uma pretensão (A Obrigação como processo. São 
Paulo: Bushatsky, 1976. p. 10 e 73). Trata-se de verdadeira ruptura com a ideia tradicional de obrigação como 
vínculo, legada pelos romanos. 
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“dar” de conteúdo pertinente a tributo; (ii) mais ainda, atenta Luciano Amaro que, ante a 

natureza de Direito Público das obrigações tributárias, o administrador fiscal, delas, não é 

titular, de modo que não pode dispor do crédito às mesmas correlato.48 Estas notas distintivas, 

contudo, não interferem na essência do instituto jurídico presentemente referenciado, o qual, 

inclusive, tratando-se de Direito Privado ou de Direito Tributário, é dotado de uma mesma 

estrutura comum, composta por um sujeito ativo, sujeito(s) passivo(s), objeto(s) e vínculo(s) 

jurídico(s).49 Esta é a lição de Bernardo Ribeiro de Moraes: 

O direito tributário, não tendo criado, para si, um conceito específico de obrigação, 
aceita assim, o conceito jurídico de obrigação oferecido pelo direito civil, de caráter 
geral, adaptável aos vários ramos do direito. Tal conceito formulado pelo direito 
privado, ao adentrar para o campo específico do direito tributário, sem perda de suas 
características genéricas, passa a subordinar-se aos princípios e normas das 
instituições jurídicas em que se integra.50 

   Obrigações de Direito Privado ou tributárias, sob a perspectiva patrimonial, 

apresentam uma dupla face: são tanto um elemento ativo do patrimônio do credor, bem como 

um elemento passivo do patrimônio do devedor. Mais ainda, importa perceber que obrigação 

e dívida (debitum / Schuld / dever de prestação) não se confundem. É que a primeira antecede 

a segunda, de modo que, em regra, não há dívida sem obrigação.51  

   A idéia de dever, por sua vez, é muito mais ampla do que a de obrigação, eis 

que o primeiro exsurge como conseqüência da mera convivência social. Tal é o caso do dever 

(jurídico) de respeitar as leis; dever este que não se transmuta em uma obrigação, nos moldes 

ora considerados, ou seja, envolvendo devedores e credores, que se relacionam com vistas ao 

adimplemento de uma determinada pretensão.52 Devem ser relembradas, neste mister, as 

palavras de José Souto Maior Borges para quem “a relação entre obrigação e dever não é uma 

relação entre espécie e gênero, mas uma relação entre forma e conteúdo” 53. É que o dever, 

enquanto categoria formal, estudada pela Teoria Geral do Direito, cujas construções – 

situadas no plano da lógica-jurídica – não se prendem a determinado Direito posto, é passível 

                                                           
48 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 246. 
49 Perceba-se que tal estrutura, comum às obrigações de Direito Privado e tributárias, provém do Direito Positivo 
vigente no Brasil. Não há qualquer impedimento para que o legislador disponha de maneira diversa. Isto porque 
as obrigações, enquanto categorias da dogmática jurídica, não possuem elementos essenciais, variando os seus 
contornos de acordo com o feixe normativo sob cuja égide forem concebidas.  
50 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 267. 
51 Utilizou-se a expressão “regra-geral” em virtude dos debates, existentes na doutrina, acerca das obrigações 
naturais. Acerca das obrigações naturais vide: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito 
civil: teoria geral das obrigações. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.  
52 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Teoria geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 21. 
53 BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária: uma introdução metodológica. 2ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 38. 
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de preenchimento por conteúdos de normatividade os mais variados; as obrigações, 

diversamente, porque categorias dogmáticas, revelam-se vinculadas ao Direito posto e, assim, 

são estudadas pelas mais variadas disciplinas jurídicas, representando, justamente, um dos 

conteúdos capazes de preencher a categoria formal dos deveres.  

  Eros Roberto Grau, a partir de uma leitura sistemática da codificação das 

normas fiscais, reconhece, nos tributos, uma prestação de dar de natureza eminentemente 

obrigacional. Situa, assim, ao lado das modalidades tributárias – obrigacionais – as demais 

prestações de dar, igualmente instituídas por lei, que constituem condição para o exercício de 

determinadas condutas; prestações estas últimas que pertenceriam, noutro giro, a uma 

categoria de Direito Positivo própria, qual seja: os ônus jurídicos.54 Argumenta o autor ora 

referido, com esteio na doutrina de Franceso Carnelutti e de Karl Larenz que os deveres 

jurídicos (Rechtspflichten) – categoria genérica em que se incluem as obrigações tributárias – 

e os ônus (Obliegenheiten) teriam, em comum, o elemento formal, consitente no vínculo à 

vontade; diverso, entretanto, seria o elemento substancial de ambos, posto que o vínculo, 

quando se trata de um dever, seria de interesse alheio, ao passo que os ônus serviriam à tutela 

de interesse próprio daquele que lhes deu causa: 

O ônus, destarte, é um vínculo imposto à vontade do sujeito em razão do seu próprio 
interesse. Nisto se distingue do dever – e da obrigação – que consubstancia vínculo 
imposto àquela mesma vontade, porém no interesse de outrem. Por isto que o não 
cumprimento do ônus não acarreta, para o sujeito, sanção jurídica, mas tão-somente, 
uma certa desvantagem econômica: a não obtenção da da vantagem, a não satisfação 
do interesse ou a não realização do direito pretendido. Já o não cumprimento do dever 
– ou da obrigação – acarreta sanção jurídica para o sujeito.55 [...] A imposição legal de 
ônus a um sujeito, ainda que consubstanciador de prestação de dar, não corresponde a 
nenhuma modalidade tributária. O objeto do ônus é cumprido – isto é o pagamento é 
efetuado – no interesse do próprio sujeito, e não do Estado, credor da prestação 
(tributo) na relação obrigacional tributária.56    

   Ainda que não se valha da expressão ônus, encontrada na lição de Eros Roberto 

Grau retrocitada, Denise Lucena Cavalcante chega à concluões semelhantes às do doutrinador 

sob referência, quando, baseada na doutrina de Herbert Hart, defende a diferença entre ser 

obrigado – questão que diz respeito, apenas, ao psicológico de um sujeito – e ter obrigação: 

 O ser obrigado é questão de foro íntimo e que está em termos de previsibilidade, 
sendo uma afirmação psicológica referente a crenças e motivos pelos quais se fez ou 

                                                           
54 Refere-se o autor, unicamente, às obrigações tributárias principais, sem se ater àquelas chamadas acessórias. 
55 GRAU, Eros Roberto. Ônus, Dever e Obrigação – conceitos e distinções. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva; BRITO, Edvaldo (organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. 
I. São Paulo: RT, 2011, p. 150. 
56 GRAU, Eros Roberto. Ônus, Dever e Obrigação – conceitos e distinções. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva; BRITO, Edvaldo (organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. 
I. São Paulo: RT, 2011, p. 153. 
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não a ação. Enquanto o ter obrigação é algo devido independentemente do que o 
sujeito pense. As afirmações de obrigações não são afirmações psicológicas. A 
expressão ter obrigação implica a exigibilidade pelo credor e provável sanção no caso 
de desobediência.57  

   Retomando-se o que fora afirmando quanto ao perfil dogmático das obrigações 

tributárias, importa considerar que, justamente, decorrem de sua estruturação ex lege as 

peculiaridades do tratamento, a estas, conferido, pelo ordenamento jurídico pátrio. Neste 

particular, alerta-se, de pronto, que dita diferença de tratamento, face às demais modalidades 

obrigacionais, é questão relacionada às fontes do Direito utilizadas para tutelar o vínculo 

firmado – em razão da incidência normativa – entre o Fisco e os contribuintes.58  

   As obrigações tributárias têm natureza ex lege, daí a sua íntima relação com a 

“tipologia fiscal”, no sentido impróprio anteriormente referido.  Independentemente da 

vontade dos contribuintes – e, em alguns casos, até do conhecimento destes –, ocorrido, no 

mundo da vida, um fato descrito como suporte de uma norma tributária, esta incide e tal fato 

(gerador), juridiscizado, quando conhecido, torna-se apto à produção de efeitos no mundo 

jurídico, fazendo nascer a obrigação tributária. Como bem apregoa Luciano Amaro, 

“justamente porque a lei há de preceder o fato (princípio da irretroatividade), a obrigação não 

nasce, apenas, da regra legal; urge que se implemente o fato para que a obrigação seja 

gerada.”59 De igual modo, o fato, sem a lei prévia, situando-se fora do catálogo das espécies 

“tipificadas”, pelo legislador, não é antecipadamente qualificado como tal, daí porque não é 

capaz de dar azo à produção de efeitos jurídicos fiscais.60 Hugo de Brito Machado, nesta 

senda, considera, como fonte formal das obrigações tributárias, a lei; como fonte material, o 

fato gerador.61  

   As obrigações tributárias principais, em suma, são deveres jurídicos 

“tipificados”, pelas normas fiscais pátrias; normas estas que, estaticamente consideradas, 

consoante visto anteriormente, por meio de conceitos jurídicos classificatórios (fechados), 

destacam, como relevantes para o Direito Tributário, apenas algumas situações patrimoniais – 

colhidas no mundo da vida – indicativas de capacidade contributiva dos sujeitos, a estas, 

                                                           
57 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 75. 
58 Relembre-se, neste sentir, tudo o quanto restou esposado acerca da construção do Direito Tributário Brasileiro, 
em atenção aos princípios da segurança daqueles subemtidos às leis fiscais, com base em conceitos jurídicos 
classificatórios (fechados). 
59 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 261.  
60 Certo é que todas as obrigações jurídicas são legais, porquanto produto da incidência de uma regra de Direito 
Positivo. Qualifica-se a obrigação de cunho fiscal como ex lege, apenas, para reforçar que as estas, diversamente 
daquelas provenientes do Direito Civil (ex voluntate), prescindem do exercício da vontade do credor público. 
61 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 137. 
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relacionados. A real compreensão dos efeitos obrigacionais na seara fiscal, é, pois, encontrada 

na dogmática jurídica; depende do conhecimento do sistema normativo, em cuja topografia, 

tais efeitos foram situados pelo legislador. O capítulo III deste trabalho foi, assim, dedicado à 

análise da principiologia que informa os “autolançamentos” elisivos, no Brasil, para que, na 

sequencia, possam ser, corretamente, demarcadas as hipóteses de revisão, pela Administração 

Fiscal, dos efeitos, no mundo jurídico, destes “autolançamentos”. Conforme alerta de José 

Souto Maior Borges, só o Direito Positivo pode fornecer os critérios para se identificar, no 

universo formal infinito dos deveres jurídicos, os deveres obrigacionais – como é o caso das 

obrigações de cunho fiscal.62  

   A ideia de obrigacão e de crédito tributários é unitária, de modo que o último 

não existirá sem que a primeira tenha adentrado no mundo do Direito. Esta é, justamente, a 

conclusão a que se chega a partir do exame do art. 139 do CTN (o crédito tributário decorre 

da obrigação principal e tem a mesma natureza desta). Nas palavras de Bernardo Ribeiro de 

Moraes, “a obrigação tributária e o crédito tributário representam duas faces de uma única 

relação jurídica.”63 Isto não significa, todavia, como visto no segundo típico do capítulo I 

deste trabalho, que a obrigação e o crédito sob referência sejam dotados de efeitos juridicos 

comuns. 

   Conceituadas as obrigaçõs tributárias principais, à luz do Código Tributário 

Nacional, percebe-se que estas não se confundem com o crédito tributário, às mesmas, 

relacionado. Verdadeiramente, na dogmática pátria, existe mesmo um hiato temporal entre o 

nascimento da obrigação tributária (art. 113) e nascimento do crédito tributário (art. 139). 

Compartilha do mesmo entendimento Hugo de Brito Machado: 

A obrigação é um primeiro momento na relação tributária. Seu conteúdo ainda não é 
determinado e o seu sujeito passivo ainda não está formalmente identificado. Por isto 
mesmo a prestação respectiva ainda não é exigível. Já o crédito tributário é um 
segundo momento na relação de tributação. No dizer do CTN, ele decorre da 
obrigação principal e tem a mesma natureza desta (art. 139). Surge com o lançamento, 
que confere à relação tributária liquidez e certeza.64 

     Nos termos acima, a obrigação tributária principal, por ser ilíquida, constitui, 

apenas, mero dever do contribuinte frente ao Estado; não é, pois, exigível, como tal, pela 

Administração Fazendária que, obedecendo às formalidades legais, deverá aguardar a 

                                                           
62 BORGES, José Souto Maior. Obrigação Tributária: uma introdução metodológica. 2ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 42. 
63  MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 385. 
64 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 134. 
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materialização do crédito tributário para, regularmente, excutir o contribuinte.65 Não 

corresponde, destarte, a obrigação tributária principal, propriamente, a uma obrigação de dar 

(pagar tributo), mas, apenas, ao direito potestativo do Fisco66 de efetuar o lançamento, ou seja, 

a uma situação jurídica de sujeição; identifica-se, então, com a responsabilidade (Haftung) do 

contribuinte de satisfazer um interesse do Erário.67 É, exatamente, o lançamento tributário que 

preenche o hiato temporal entre o nascimento da obrigação e do crédito ora considerado. 

Dedicar-se-ão, a tal instituto, por oportuno, os parágrafos seguintes. 

   Por mais que o legislador, ao editar o artigo 142 do Código Tributário 

Nacional, tenha conceituado, de forma extensa, o lançamento tributário, como sendo “o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”, bem 

como tenha assentado que “ atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória”, alguns esclarecimentos acerca de tal instituto revelam-se oportunos.  

   Alberto Xavier aponta 4 defeitos capitais ao se referir à definição legal do 

lançamento contida no art. 142 do CTN: (i) argumenta o autor que o lançamento, a rigor, seria 

um ato jurídico, um ato administrativo que conclui determinado procedimento, o qual, muitas 

vezes, sequer é imprescindível para a aplicação das leis tributárias aos casos concretos; (ii) 

sustenta que as expressões “verificar a ocorrência do fato gerador”, “determinar a matéria 

tributável”, “calcular o montante do tributo devido”, “identificar o sujeito passivo”, em 

                                                           
65 Trata-se de afirmação que somente conta com o respaldo daqueles que não vêem, nos lançamentos tributários,  
uma conduta exclusiva da Administração Fiscal. Sustenta, em sentido contrário, Luciano Amaro que “em 
inumeros casos, a lei determina o pagamento do tributo, pelo sujeito passivo, independentemente de qualquer 
prática do sujeito ativo. O que mostra que a liquidez e a certeza da obrigação tributária são decorrência da lei 
aplicada ao fato gerador, e não a um procedimento do credor”. (Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 336).   
66 Em sendo os direitos potestativos em foco aqueles cujo exercício depende do arbítrio de seu titular, soaria, à 
primeira vista, contraditório associar tal categoria jurídica às obrigações tributárias principais, Trata-se de 
questionamento, porém, que não merece prosperar. Veja-se que, consoante restou anteriormente asseverado, o 
crédito tributário não foi posto, pelo legislador, à disposição dos agentes do Fisco. Isto porque tais agentes, de 
fato, não são titulares do crédito tributário, de modo que sequer integram o polo ativo da relação jurídica firmada 
com o contribuinte; polo este ocupado, com exclusividade, pela União, os Estados, os Municípios e suas 
respectivas autarquias – pessoas jurídicas de direito público capazes, sim, de dispor de tal crédito. Se a 
Constiuição Federal vigente repartiu competências tributárias, autorizando as pessoas jurídicas de Direito 
Público ora listadas a instituir os tributos, nela, pré-concebidos, estas pessoas, como todo credor, igualmente, 
encontram-se autorizadas a dispensar, nos termos e condições previstos em lei, o adimplemento da dívida 
referente a uma obrigação tributária. Tudo na mais perfeita consonância com antigo imperativo lógico, segundo 
o qual “aquele que pode mais, pode o menos”. Neste toar, oportuno destacar, por exemplo, que mesmo 
constitucionalmente habilitada a instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF, a União Federal, até o 
presente momento, não editou a Lei Complementar a que faz referência o art. 153, VII, da CF/88. 
67 Para um estudo mais atento acerca das teorias dualistas das obrigações em geral, recomenda-se: LÔBO, Paulo 
Luiz Netto. Teoria geral das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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verdade, não representariam atos jurídicos isolados – indutores da ideia de lançamento como 

uma pluralidade de realidades –, mas simples momentos lógicos que englobariam o processo 

subsuntivo de aplicação da lei tributária aos fatos concretos; (iii) teria errado o legislador ao 

se referir, ao lançamento, para “propor a penalidade cabível”, posto que isto coloca, em um 

mesmo plano – do lançamento – as normas materiais tributárias e as normas penais tributárias, 

as quais seriam aplicadas por atos jurídicos distintos, eis que tributo não se confunde com 

sanção de ato ilícito (CTN, art. 142); (iv) o quarto equívoco diria respeito à atribuição, ao 

lançamento, de caráter constitutivo do crédito tributário, quando este, nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 113 do CTN, deveria declarar a existência de uma obrigação tributária.68 

Propõe, então, o autor em apreço, uma definição do lançamento como sendo a espécie mais 

relevante do gênero ato tributário, o qual se distinguiria dos demais atos administrativos, 

previstos nas leis tributárias, os atos administrativos tributários, pelo fato de se reportarem à 

aplicação da norma tributária material, e não às normas tributárias instrumentais ou penais. 

Trata-se de “ato de aplicação da norma tributária material que se traduz na declaração da 

existência e quantitativo da prestação tributária e na sua consequente exigencia.”69  

   Não incluiu Alberto Xavier, em sua clássica definição dos laçamentos 

tributários, a menção ao procedimento que os precede e prepara, posto que, a seu ver, este não 

seria de verificação necessária, não pertencendo, por conseguinte, à essência do instituto. Para 

o autor, a qualificação do lançamento como ato administrativo visa a enquadrá-lo em uma 

categoria bem definida, impedindo chamar de lançamento os atos de particulares 

(autolançamentos).70 Mais ainda, sustenta que, também, não se enquadraria bem, na definição 

de lançamento, qualquer referência à eficácia no que tange à relação jurídico-tributária 

(constituição do crédito), a que faz referência o texto do art. 142 do CTN: “só depois de 

determinado o que o lançamento é, faz sentido apurar quais os efeitos que produz”.71    

   Construído a partir da expressão “procedimento administrativo”, o caput do art. 

142 do CTN, ora referenciado, evidencia, o aspecto dinâmico da atividade de aplicação das 

                                                           
68 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 23 e 24. 
69 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 66. 
70 Considerando Alberto Xavier o lançamento como ato administrativo, os casos de dispensa de tal instituto 
seriam, justamente, aqueles em que o pagamento de tributos resta condicionado, apenas, a providencias do 
sujeito passivo. No mesmo sentido, posiciona-se Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 334). 
71 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 67. 
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leis tributárias ao caso concreto. Soam despicientas, assim, críticas no sentido de que o 

lançamento tributário não seria um procedimento, mas um composto de etapas logicas da 

subsunção normativa ou um conjunto de atos jurídicos autônomos. Isto porque, enquanto 

categoria dogmática, o lançamento tem seus contornos postos à disposição do legislador, que, 

no caso brasileiro, decidiu reunir, sob uma única rubrica, atividades heterogêneas, seja por 

seus conteúdos, seja por seus efeitos – sem que disto resulte maiores distorções de ordem 

prática. Existindo, nos lançamentos tributários, uma série de atos, ou como defende Alberto 

Xavier, sucessivos momentos lógicos de aplicação de uma norma72, tal ocorre porque o 

legislador, cioso da complexidade da incidência das leis tributárias, intercala, entre tais atos, 

atividades instrutórias tipificadas, destinadas a levar, ao conhecimento da Administração 

fiscal, fatos relevantes para a concretização normativa. 

   Nos termos acima, ao menos para fins deste trabalho, revela-se suficiente 

compreender o lançamento tributário como sendo um pressuposto para a realização, pelos 

contribuintes, de uma conduta prevista em lei: pagar tributos. Seja um procedimento, seja o 

ato que finaliza uma sucessão de momentos lógicos de subsunção normativa, impota 

conceber, pragmaticamente, o lançamento como ferramenta por meio da qual se vale o Direito 

Positivo para comprovar a existência do fato gerador de um tributo (fato jurídico), e, assim, 

identificar-lhe os efeitos; efeitos estes que se projetam desde o aspecto pessoal relacionado a 

determinado fato jurídico-tributário até o aspecto quantitativo do mesmo.  

   De igual modo, para fins deste trabalho, ainda que representem importantes 

contribuições para o debate jurídico, as doutrinas européias, citadas por Alberto Xavier73, por 

meio das quais se pretende distinguir o lançamento (Portugal) / comprobación (Espanha) / 

accertamento (Itália) – como  identificação da base de cálculo de um tirbuto e seu 

contribuinte – da liquidação (Portugal) / liquidación (Espanha) / liquidazione (Italia), 

tendente à determinação do montante devido por um contribuinte, a partir da aplicação de 

determinada alíquota, não ensejam maiores repercussões na praxis do Direito Tributário. A 

identificação da base de cálculo ou a quantificação numérica de um tributo constituem 

                                                           
72 Para Alberto Xavier, ainda, não seria o lançamento um ato continuado, à medida que envolve, no mais das 
vezes, a atuação de sujeitos jurídicos diversos. Não seriam, também, as funções do lançamento – identificação do 
fato gerador, e. g. – atos autonomos. Isto porque, para tanto, a lei deveria, segundo o autor em foco, atribuir, a 
cada conduta humana, destinada a tais funções, um efeito jurídico típico. E, como visto, as funções do 
lançamento, ora consideradas, seriam juízos lógicos, carentes de exteriorização através de condutas (ato), ainda 
que ditos juízos sejam realizados em momentos cronológicos distintos. (Do Lançamento: teoria geral do ato, do 
procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 49). 
73 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 34 e 35. 
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simples efeitos da incidência das normas tributárias – o que varia, apenas, é o momento de 

ocorrência de cada um de tais efeitos, sendo certo que, neles, restam concretizados, em 

atenção ao princípio da segurança jurídica tão fortemente repisados neste trabalho, 

mandamentos de Direito Positivo.  

   Afirma-se, portanto, que o lançamento atribui efeitos jurídicos às obrigações 

tributárias; efeitos estes que, tal como dita obrigação, provêm de uma fonte material comum: 

o fato gerador. Consoante pretende demonstrar este estudo, revela-se, inclusive, de pouca 

importância prática, ante tudo o quanto já foi exposto, a discussão acerca da pretensa 

exclusividade da habilitação da Administração Fazendária para lançar tributos. 

   Por fim, importa registra-se que, por ser o lançamento tributário categoria 

dogmática, decorrente do Direito posto, a este se aplica o que restou anteriormente asseverado 

acerca da “tipologia” vigente, no país, como restrição ao arbítrio da Administração Fiscal; 

restrição esta dotada de especial relevo, sobretudo, no que se refere às operações de 

“avaliação dos tributos” – a que faz referência, Alberto Xavier.74  

   Ante a peculiar estruturação do sistema tributário nacional, afirma-se que a 

Administração Fiscal não pode dispor da existência ou do quantitativo da obrigação tributária. 

Estão previstos, na legislação, assim, os momentos em que os seus atos hão de ser praticados 

e a forma como hão de revestir-se. Não cabe à Administração Fiscal a escolha, por critérios de 

ordem pessoal de seus agentes,  de qualquer elemento que concorra, em abstrato, para definir 

concretamente a prestação tributária individual. É que a lei fiscal contém uma valoração 

definitiva sobre tais elementos. A seleção taxativa dos fatos tributários – “tipologia” – por 

razões de segurança, extende-se a todos os seus espectros de produção de efeitos (âmbitos 

espacial, pessoal, temporal, quantitativo etc). Veja-se, neste particular, que, em atenção ao 

princípio da segurança jurídica, os critérios de fixação de valor da prestação tributária 

depende de Lei Complementar (CF/88, art. 146, III). Nas palavras de Alberto Xavier: 

Note-se que as operações de avaliação respeitam não apenas ao aspecto material do 
fato imponível, que faz parte da previsão normativa, mas também ao aspecto objetivo 
do mandamento, a base de cálculo, isto é, aquela realidade sobre que incide a alíquota 
e que nem sempre coincide qualitativa ou quantitativamente com o primeiro.  

   À guisa de conclusão, afirma-se que mesmo realizado, pelo sujeito passivo, o 

fato descrito na norma tributária, fazendo nascer obrigação de igual natureza, esta somente 

                                                           
74 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 52. 
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será passível de conbrança, acaso o ente credor da prestação pecuniária devida se valha de um 

ato / procedimento formal, previsto na lei, tendente à determinação do valor do tributo, do 

qual deve ser cientificado o contribuinte. Tal ato / procedimento formal, rigidamente 

estruturado em lei, constitui, logo, uma condição de exigibilidade da obrigação – na lição de 

Luciano Amaro75 – ou uma condição de atendibilidade desta, nas palavras de Alberto 

Xavier76, para quem uma obrigação somente seria exigível a partir de seu vencimento. 

    Mais sobre o instituto do lançamento tributário será dito no próximo capítulo, 

voltado ao estudo do novo perfil da relação fical; perfil este cujos novos contornos decorrem, 

justamente, da entronização, na praxis fazendária pátria, de uma modalidade de lançamento, 

adiante perquirida: o “autolançamento”. Cumpre-se advertir, outra vez, contudo, que o 

presente trabalho não tem por escopo a análise exaustiva da complexa definição do instituto 

jurídico do lançamento; este, aqui, é tomado, repita-se, enquanto categoria dogmática,  sob 

um aspecto pragmático, como verdadeira tecnologia que viabiliza a coleta de tributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 334. 
76 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 575. 
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CAPÍTULO II – O novo perfil da relação fiscal 

4. A dinâmica das normas tributárias sob três enfoques 

   Assentado, no capítulo anterior, que o ordenamento tributário brasileiro fora 

estruturado a partir da utilização de conceitos jurídicos classificatórios, impropriamente 

denominados “tipos”, pretendeu este trabalho, com vistas à compreensão da rigidez do ramo 

do Direito em foco, inicialmente, analisar as normas fiscais a partir de uma perspectiva 

estática. Para tanto, tomaram-se, por base, os elementos constitutivos das mesmas, quais 

sejam, suporte fático e preceito, deixando claro que o primeiro não se confunde com o fato 

gerador de tributos, com o fato jurídico a que se refere a Teoria Geral do Direito. Na 

sequência, adentrou o presente estudo no exame de três reflexos da incidência das normas 

fiscais – (i) a obrigação tributária, (ii) o lançamento e (iii) o crédito tributário –, assentando 

que, sob a perspectiva dinâmica, tais normas, em nada, difeririam das demais. Na 

oportunidade, restou, enfim, esclarecido que a incidência normativa, enquanto esquema 

formal do pensamento jurídico (modelo), revela-se útil aos mais variados ramos do Direito.  

   Foi a estrutura do pensamento humano que levou o homem a alçar as regras 

jurídicas à condição de instrumento de ação social. Neste particular, observa Alfredo Augusto 

Becker que, mesmo inexistindo disposição constitucional prescrevendo a incidência das regas 

jurídicas e estabelecendo a necessidade da prévia realização de seus respectivos suportes 

fáticos, todas estas incidem e somente incidem, depois que esses forem realizados, eis que 

“foram criadas de acordo com a estrutura do pensamento humano que permite a criação de 

uma regra cujo efeito disciplinador fica condicionado à realização de uma hipótese.”77  

   Como todo modelo de pensamento, porém, a dinâmica da incidência 

normativa, enquanto aproximação (lógica) da verdade / realidade, não comporta uma única 

forma de apresentação.78 O tópico que ora se inicia tem por escopo, justamente, trazer à 

colação a fenomenologia da juridicização fiscal, a partir de três enfoques consagrados na 

doutrina pátria – as lições de Pontes de Miranda, as de Marcos Bernardes de Mello, muito 

próximas às do primeiro autor, e as de Paulo de Barros Carvalho. Isto para que, ao final, 

                                                           
77 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 294. No 
mesmo sentido, para uma leitura (metafórica) acerca da incidência das normas jurídicas como ferramenta de 
apresentação do Direito, vide: ROSS, Alf. Tû-Tû. Tradução de Edson. L. M. Bini. São Paulo: Quartier Latin, 
2004.  
78 Alfredo Augusto Becker, neste particular, asseverou que “a fenomenologia da incidência da regra jurídica 
torna-se mais compreensível, mais pensável, quando se procura vê-la com os olhos da imaginação metafórica.” 
(Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 307). 
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justificadamente, seja escolhido aquele que melhor se compatibiliza com a definição do 

lançamento tributátio (efeito jurídico do fato gerador / fato jurídico tributário) adotada neste 

trabalho. 

   Consoante fora asseverado, praticado, no mundo da vida, o suporte fático de 

uma norma jurídica, esta incide, fazendo surgir um fato jurídico, cujos efeitos, abstratamente 

previstos em determinado ordenamento, também, deverão se materializar. Pode ocorrer, 

contudo, que o preceito concretizado de uma norma não se efetive – como é o caso do erro na 

aplicação do preceito, a que faz referência Marcos Bernardes de Mello, para quem “o não 

efetivar-se (= realizar-se na prática) o preceito não afeta, em tese, a eficácia da norma, apesar 

de caracterizar desrespeito que, no entanto, não a torna inválida, nem a faz revogada”.79 

Diferencia o autor, neste toar, a eficácia da norma jurídica da eficácia jurídica de um fato 

jurídico já existente:  

Composto o seu suporte fático suficiente, a norma jurídica incide, daí, a sua 
juridicização. A incidência é, assim, o efeito da norma de transformar, em fato 
jurídico, a parte de seu suporte fático que o Direito considerou relevante para ingressar 
no mundo jurídico. Somente depois de gerado o fato jurídico, por força da incidência, 
é que se poderá falar de situações jurídicas e todas as demais espécies de efeitos 
jurídicos (eficácia jurídica). É preciso, portanto, considerar que há a eficácia da norma 
jurídica (chamada eficácia legal), de que resulta o fato jurídico, e a eficácia jurídica, 
que decorre do fato jurídico já existente. Não é possível, dessarte, falar de eficácia 
jurídica (relação jurídica, direitos, deveres e demais categorias eficiais) antes de 
ocorrida a eficácia legal (incidência). [...] Resulta daí que à lei sozinha, nem ao fato 
sem a incidência, pode-se atribuir qualquer efeito jurídico.80 

   Com efeito, à luz da argumentação ora empreendida, afirma-se que a dinâmica 

da incidência das normas jurídicas – modelo de pensamento – constitui importante elemento 

que diferencia o Direito dos demais centros de produção normativa, encontrados em 

determinada sociedade.81 Isto porque as normas jurídicas, desde que verificada a ocorrência 

(suficiente), no mundo da vida, de seus respectivos suportes fáticos, produzem efeitos de 

observância obrigatória, ainda que, com tais efeitos, não concordem aqueles a quem a 

incidência possa interessar. Pontes de Miranda assevera, neste sentir, que as normas jurídicas 

incidem – no plano abtsrato que constitui o mundo do Direito – incondicionalmente e 

infalivelmente, isto é, independentemente do querer das pessoas82. De suas lições, conclui-se 

                                                           
79 Para mais, vide: MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 68. 
80 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 73. 
81 Acerca da distinção – moderna – entre o Direito e os demais centros de produção normativa, consquista do 
Positivismo Jurídico,  recomenda-se: ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 121 – 141. 
82 Deriva desta presunção de incondicionalidade e de infalibilidade da incidência das normas jurídicas, 
justamente, a ideia de que o desconhecimento do Direito – ignorantia iuris – não pode ser alegado como causa 
de exclusão da ilicitude de determinada conduta. 
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que a incidência das normas jurídicas não foi posta ao alvedrio daqueles que deveriam aplicá-

las; pelo contrário, independe da vontade destes. O desrespeito, assim, aos comandos de uma 

norma jurídica – cujo suporte fático, verificado no mundo da vida, fora juridicizado pela 

incidência – pode ocorrer, ante a falibilidade humana. Importa perceber, no entanto, que, para 

o autor, dita falibilidade interessaria, não à dogmática jurídica, mas à sociologia jurídica, sem 

que fosse capaz de afetar a dinâmica da incidência normativa (incondicional e infalível) ora 

estudada, evidenciando-se, logo, como uma falha de aplicação; uma falha de execução, por 

quem de direito.  

   Os atos de aplicação / execução de uma norma jurídica, situados no plano da 

eficácia jurídica, consoante aduz Pontes de Miranda, situar-se-iam, cronologicamente, como 

um posterius à incidência, dependendo, por decorrência lógica, desta. Neste passo, a 

incoincidência entre a incidência de uma norma e a aplicação da mesma, por quem de direito, 

ressalvados estritamente os casos expressamente previstos em dado ordanemento jurídico, 

revelar-se-ia contra legem, ensejando a imputação de sanções jurídicas contra aqueles que lhe 

deram causa. Constitui esta, justamente, a hipótese, adiante examinada, dos 

“autolançamentos” tributários, fraudulentamente empreendidos por determinado contribuinte; 

“autolançamentos” (evasivos ou elusivos) estes que, dentro de prazo legamente fixado, 

poderão ser objeto de revisão pela autoridade administrativa competente, com todo o leque de 

implicações jurídicas, daí, decorrentes.   

   A possibilidade de imputação de sanções jurídicas a casos tais de 

incumprimento do Ordenamento Jurídico serviria, então, para confirmar que um vício de 

aplicação / execução de determinada norma jurídica, em nada comprometeria a dinâmica de 

sua incidência. Cumpre-se antecipar, porém, já neste momento, que, conforme restará 

defendido neste trabalho, para algumas espécies de normas jurídicas – as normas não 

cogentes –, por razões sistêmicas, o intento humano pode dar azo à não incidencia, sem que 

isto configure qualquer irregularidade, punível pelo Direito.   

   Filiando-se, em grande medida, à teoria da incidência normativa proposta por 

Pontes de Miranda, Marcos Bernardes de Mello atribui, ao lado da incondicionalidade e da 

infalibilidade, uma outra característica para as normas jurídicas: a inesgotabilidade. Em suas 

palavras, “a incidência não se esgota por haver ocorrido uma vez. Ao contrário, toda vez que 

o suporte fático se compuser, a norma incidirá”.83 Indica, então, o autor dois pressupostos 

                                                           
83 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 77. 
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essenciais da incidência incondicional, infalível e inesgotável das normas jurídicas: (i) a 

vigência destas e (ii) a concreção suficiente de seus respectivos suportes fáticos. Argumenta, 

assim, que, apesar da existência – no plano fático – de determinada norma jurídica, eis que já 

promulgada e publicada, esta somente terá o condão de produzir efeitos juridicizantes, 

coordenando condutas humanas, quando iniciado o seu prazo de vigência. Conceitua, destarte, 

a vigência, como a “possibilidade de eficácia”84de uma norma jurídica, quando da concreção 

(suficiente) dos elementos de seu respectivo suporte fático85; concreção esta que constitui, 

enfim, o pressuposto lógico da incidência normativa.  

  Pode-se afirmar que os dois requisitos da incidência das normas jurídicas, 

acima transcritos, (i) vigência e (ii) concreção suficiente do suporte fático são uma 

unanimidade nas lições de Pontes de Miranda, de Marcos Bernardes de Mello e de Paulo de 

Barros Carvalho, presentemente examinadas. Divergem tais autores, contudo, quanto ao 

automatismo da fenomenologia da juridicização – do qual decorreriam os paradigmas da 

infalibilidade e da incondicionalidade, anteriormente referidos. 

   Como dito, para Pontes de Miranda, só após a incidência da regra jurídica é 

que os suportes fáticos entram no mundo jurídico, tornando-se fatos jurídicos. Os direitos 

subjetivos e todos os demais efeitos, destarte, seriam eficácia do fato jurídico; portanto, 

posterius. Tomando-se, por empréstimo as palavras do autor: “para que os fatos sejam 

jurídicos, é preciso que normas jurídicas – isto é, normas abstratas – incidam sobre êles, 

desçam e encontrem os fatos, colorindo-os, fazendo-os jurídicos.”86   

   Debatendo sobre como se “como funciona o incidir das regras jurídicas”, aduz 

Pontes de Miranda: 

O problema de como incidem não se confunde com o de porque incidem, nem com o 
da especificidade do fato da incidência, em relação às outras regras sociais. A regra 
jurídica lá está, deslocado o cordão umbilical do órgão legislativo, se o houve; se o 
não houve, o mecanismo foi mais rudimentar: fatos passados realizavam a norma, ao 
mesmo tempo que ela os regia (costume). Numa e noutra espécie, ocorridos certos 
fatos-conteúdo, ou suportes fácticos, que têm de ser regrados, a regra jurídica incide. 
A sua incidência é como a da plancha da máquina de impressão, deixando a sua 
imagem em cada fôlha. [...] A conduta contrária à regra jurídica talvez seja 

                                                           
84 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 79. 
85 Pecerba-se, nesta ordem de ideias, que as regras jurídicas vigentes existem enquanto fatos do mundo, daí 
porque são as únicas capazes de incidir. Isto porque, de tal forma existentes, estariam inequivocamente, 
presentes no pensamento dos homens, ordenando-lhes as condutas e, assim, cumprindo o escopo a que foram 
destinadas: ferramenta de promoção de segurança, como visto no capítulo I deste estudo. 
86 MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 6. 
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desconhecedora desta. Não importa se a pessoa conhece, ou não conhece a regra 
jurídica: ela, por ser jurídica, incide, com ou sem êsse conhecimento.87 

   Ainda, justifica o autor em foco, em defesa da infalibilidade da incidência, que 

o incidir das normas jurídicas se revela independente da aplicação destas: 

A incidência ocorre para todos, pôsto que não a todos interesse: os interessados é que 
têm de proceder, após ela, atendendo-a, isto é, pautando de tal maneira a sua conduta, 
que esta criação humana, essencial à evolução do homem e de sua permanência em 
sociedade continue a existir. Donde dois interêsses quanto à incidência: o da 
incidência em si-mesma, que é o da inserção da regra no sistema jurídico e do qual 
nascem o direito e a pretensão à tutela jurídica; e o da incidência no que ela consegue, 
nos fatos sobre os quais a regra jurídica incidiu. [...] A incidência das regras jurídicas 
nada tem com o seu atendimento: é fato do mundo dos pensamentos. O atendimento é 
em maior número, e melhor, na medida do grau de civilização. A falta de atendimento 
é que provoca a não-coincidência entre incidência e atendimento (=autoaplicação) e a 
necessidade de aplicação pelo Estado, uma vez que não se tem mais, na quase 
totalidade dos casos, a aplicação pelo outro interessado (justiça própria ou de mão-
própria).

88 

   Ao tomar como premissa que a incidência das regras jurídicas não falha – o 

que falha é o atendimento a esta – percebe-se que a teoria de Pontes de Miranda busca o 

atendimento menos imperfeito possível de tais regras jurídicas. Para tanto, transferiu o autor, 

como visto, o problema da falibilidade da fenomenologia da incidência para fora do mundo do 

Direito, assentando que “a atividade do Estado é que é hipotética; não a incidência da norma, 

                                                           
87 MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 11. Por descrever, passo a passo, a fenomenologia da juridicização, convém citar, também, a 
doutrina de Alfredo Augusto Becker (Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 295 
e 296): Filmada a regra jurídica em sua atuação dinâmica, verifica-se que acontece o seguinte: 
a) Realização da hipótese de incidência; isto é, a hipótese deixa de ser hipótese porque se realizou pelo 

acontecimento de todos os fatos nela previsto. 
b) Incidência da regra jurídica sobre a hipótese de incidência realizada. A incidência somente ocorre depois de 

realizada a hipótese de incidência. Os efeitos jurídicos (ex.: direito e dever) somente passam a existir depois 
da incidência. 

c) Juridicizazação da hipótese de incidência em virtude da incidência. 
d) Irradiação dos efeitos jurídicos ou eficácia jurídica, que são as consequências predeterminadas pela regra 

de conduta contida dentro da regra jurídica. É esta regra de conduta que, juntamente com a hipótese de 
incidência, integra a estrutura lógica da regra jurídica.  

Da) Irradiação da relação jurídica, vinculando o pólo positivo (sujeito ativo) ao polo negativo (sujeito 
passivo). 
Db) Irradiação do conteúdo jurídico da relação jurídica: direito à prestação e correlativo dever de 
prestá-la; pretensão à prestação e correlativa obrigação de prestá-la; coação para obter a prestação e 
correlativa sujeição. 
Dc) Determinação da prestação jurídica: o fazer ou não fazer, seu tempo e lugar. 
Dd) Determinação do objeto da prestação jurídica, isto é, aquilo que deve ou não ser feito. 
De) Extinção da Da e Db pela realização da prestação jurídica.  

88 MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 16. 
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razão bastante para se não pensar em definir a regra jurídica como enunciado hipotético, no 

tocante à aplicação.”89  

   Marcos Bernardes de Mello argumenta que somente o fato cuja ocorrência seja 

da ciência de alguém, ou que seja passível de prova, pode ser considerado concretizado para 

os fins da incidência das normas jurídicas.90 Seria possível, assim, diante desta exigência, 

haver uma incompatibilidade entre a realidade, a concreção do suporte fático e a incidência 

normativa. Isto porque determinado fato, ainda que realizado no mundo da vida, poderá não 

ser tratado como integrante do suporte fático concreto de uma dada norma jurídica, quando a 

sua ocorrência fugir ao conhecimento de alguém (Fisco ou contribuinte e.g.). Esclarece, 

todavia, o autor que o seu posicionamento, ora esposado, não se evidencia contrário à 

infalibilidade da incidência das normas jurídicas. Ocorre, apenas, que o conhecimento do fato 

em questão seria um dos elementos do suporte fático da norma jurídica, daí porque este 

precisaria se fazer presente para que se possa falar em sua suficiência: 

A questão da prova do fato é, portanto, de fundamental importância para a 
problemática da realização do Direito, especialmente, porque há certas situações – 
como as que envolvem atitudes psicológicas, por exemplo, em que a sua constatação 
empírica é, praticamente, impossível. A segurança jurídica no tráfico social, no 
entanto, não pode permitir que a incerteza quanto à apuração dos fatos e a 
precariedade de sua conferência com a verdade possam influir na estabilidade das 
relações inter-humanas e refletir na justiça, que deve ser o valor maior na realização 
do direito.91   

   Paulo de Barros Carvalho, diversamente, compreende a hipótese de incidência 

como um “instrumento metódico” ou um “recurso epistemológico”, que organiza o texto 

bruto do Direito Positivo, propondo a compreensão da linguagem legislada num contexto 

comunicacional bem concebido e racionalmente estruturado. Isto porque, na esteira do 

pensamento do autor, a regra matriz de incidência, além de oferecer, ao analista, um ponto de 

partida rigorosamente correto, sob o ângulo formal, favorece o trabalho subsequente de 

                                                           
89 MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 15. 
90 Tal é a situação de um indivíduo que, por exemplo, sendo tributado no lucro presumido, (i) aufere receitas 
operacionais, mas deixa de escriturá-las em sua contabilidade, (ii) não as leva a registro quando elabora as suas 
declarações de constituição de débitos fiscais e (iii) tal equívoco – ainda que o suporte fático da cobrança das 
contribuições do PIS e da COFINS estivesse suficientemente concretizado – escapa, escoado o prazo legal de 
revisão dos autolançamentos, ao conhecimento da Administração Fazendária. 
91 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 81. 



45 

 

ingresso nos planos semântico e pragmático, tendo em vista a substituição de suas variáveis 

lógicas pelos conteúdos da linguagem do Direito Positivo92. 

   Para o autor acima referido, as variáveis da fórmula lógica da incidência – 

juízo hipotético-dedutivo, consoante já foi asseverado – devem ser preenchidas com os 

conteúdos concretos provenientes do Direito posto. Tal preenchimento, em suas palavras, 

operar-se-ia com a “enunciação dos fatos jurídicos”93, expressão que se traduz, na sua obra, 

como a “transformação dos eventos factuais, encontrados no mundo da vida, em linguagem 

deôntico-jurídica”; transformação esta que instaura uma relação de dever-ser entre dois ou 

mais sujeitos, tal como fora prescrito na norma jurídica em atuação.94 

 

   Isolando a incidência como uma atividade de feição lógica, Paulo de Barros 

Carvalho defende que só o ser humano, a partir de seu aparado mental e, assim, autor de atos 

de fala, poderá fazer com que uma norma incida, aplicando regras gerais e abstratas às 

situações do mundo da vida, à medida que verte, em linguagem jurídica, os efeitos das 

mesmas, como é o caso do nascimento das obrigações tributárias, anteriormente consideradas. 

Ao enfatizar o papel da participação humana na dinâmica da incidência normativa,  repudia o 

autor os modelos de pensamento em que se confere, às normas jurídicas, autonomia para 

juridicizar, por si mesmas, o mundo da vida. Afasta, então, de sua teoria sobre a incidência 

normativa, o elemento da infalibilidade, eis que as normas, sem o intento de um sujeito, não 

teriam o condão de, automaticamente, incidir sobre determinada situação da vida, a qual, 

primeiramente, deveria se revestir de liguagem jurídica, a fim de que pudesse interagir com os 

comandos positivados pelo legislador. Confira-se: 

Em rigor, não é o texto normativo que incide sobre o fato social, tornando-o jurídico. 
É o ser humano que, buscando fundamento de validade em norma geral e abstrata, 
constrói a norma individual e concreta, na sua bimembralidade constitutiva, 
empregando, para tanto, a linguagem que o sistema estabelece como adequada, vale 
dizer, a liguagem competente.95 

 
   Sob pena de se ver instaurada a insegurança da ordem jurídica, permite-se 

sustentar que o mundo da vida não se comunica, diretamente, com o mundo do Direito e vice-

                                                           
92 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, p. 
147. 
93  A“enunciação dos fatos jurídicos”, a que faz referência Paulo de Barros Carvalho aproxima-se da lição de 
Pontes de Miranda, já colacionada neste trabalho, para quem o Direito – e suas regras – tem a função de 
“colorir” a realidade. 
94 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, p. 
150. 
95 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, p. 
151. 
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versa; depende, pois, de um intermediador, qual seja o intérprete (humano) das normas 

jurídicas, por ser este capaz de traduzir a linguagem cotidiana, que marca os fatos da vida, 

caros ao Direito, em liguagem deôntico-jurídica e vice-versa. Revela-se o presente trabalho, 

então, no particular ora tratado, consentâneo com a lição de Paulo de Barros Carvalho, 

segundo a qual “a norma não incide por força própria: é incidida”.96  

   É o intérprete que, previamente habilitado por uma norma jurídica, instaura um 

fato gerador / fato jurídico tributário, com todos os seus efeitos prescritivos. Neste sentido, 

defende-se, aqui, que a dinâmica da incidência das normas jurídicas depende que estas sejam 

(i) válidas, (ii) vigentes e, ainda, (iii) que seja vertida em liguagem, por um intérprete 

autorizado, a realização, no mundo da vida, de determinado suporte fático, em tais normas 

indicado. Atente-se que tal liguagem, novamente em atenção aos ditames da segurança do 

Direito, será, unicamente, aquela que determinado sistema jurídico indique como própria e 

adequada.    

  Na doutrina tributária brasileira, o pensamento de José Souto Maior Borges se 

revela consentâneo com a teoria da infalibilidade da incidêncida proposta por Pontes de 

Miranda: 

Com todo acerto, Pontes de Miranda critica os que têm à incidência da regra jurídica 
chamado respeitabilidade. A incidência, fenômeno do mundo social, mundo dos 
pensamentos e outros fatos psíquicos, nada tem com a adesão à regra jurídica, nem se 
identifica com a eventual coerção estatal. A incidência da lei independe de sua 
aplicação. O conhecimento ou desconhecimento da regra jurídica é então irrelevante 
para a incidência; a regra, pelo só fato de ser jurídica, incide sem esse conhecimento. 
Ocorrendo o suporte fático, a regra jurídica incide necessariamente. A incidência da 
regra jurídica é infalível; o que pode falhar é o atendimento à regra jurídica que 
incidiu. Sendo fato do mundo dos pensamentos, a incidência da regra jurídica nada 
tem com o seu atendimento e independe do conhecimento da regra jurídica por 
alguém.[...] O conceito de aplicação da lei é diverso. A incidência sobre os fatos 
hipoteticamente previstos na lei independe de sua aplicação. Lei que incidiu pode não 
ser aplicada.97   

   Sustenta Alfredo Augusto Becker – com o que concordará adiante este 

trabalho, em tópico próprio destinado à interpretação sistêmica das normas jurídicas, como 

um bloco único de sentido  – que não existe uma regra jurídica para a hipótese de incidência, 

outra para a base de cálculo, outra para a alíquota etc: “tudo isto integra a estrutura lógica de 

uma única regra jurídica resultante de diversas leis ou artigos de leis (fórmula literal 

legislativa)”. Seria preciso, então, não confundir regra jurídica com lei, eis que a primeira, 

                                                           
96 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, p. 
152. 
97 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 176 
e 177. 
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como se verá, constitui uma resultante da totalidade de determinado sistema jurídico, o qual, a 

seu turno, é formado por leis.98   

   Para o autor, a juridicidade teria grande analogia com a energia  

eletromagnética e a incidência da regra jurídica projetar-se-ia e atuaria com automatismo, 

instantaneidade e efeitos muito semelhantes a uma descarga eletromagnética.99 Neste sentido 

sustenta, metaforicamente, que “a irradiação da eficácia jurídica é a irradiação de um arco-íris 

eletromagnético (a relação jurídica) que vincula o sujeito passivo (situado no pólo negativo do 

arco-íris) ao sujeiro ativo (situado no pólo positivo).100 Conclui, então, que a inciência seria 

infalível, falhando, apenas, o respeito aos efeitos jurídicos, dela, decorrentes. A seu ver, a 

infalibilidade da incidência não seria contraditória quanto à atitutude mental jurídica dos 

intérpretes da norma. Isto porque os sujeitos de uma relação jurídica poderiam até ignorar 

uma regra jurídica ou conhecê-la defeituosamente, de modo que não haveria atitude mental 

jurídica; ocorre porém, que a norma, mesmo fora do cérebro de um indivíduo, incidiu por si, 

irradiando eficácia jurídica. Esta seria a razão pela qual o Direito se valeria de todo um 

aparato para provocar, nos jurisdicionados, dita atitude mental, quando faltante, em 

determinado caso, a efetiva incidência de uma norma jurídica à sua hipótese fática 

concretizada. Veja-se: 

A incidência da norma jurídica é infalível, o que falha é a sujeição à eficácia jurídica 
(efeitos jurídicos). [...] Por isto, é errado dizer que o Órgão Judiciário aplica a lei. O 
órgão judiciário investiga se houve ou não a incidência de determinada regra e analisa 
(esclarece) os efeitos jurídicos, dela, decorrentes e se, apesar deste prudente trabalho 
de investigação e análise, o sujeito passivo (e / ou o sujeito ativo) ainda continua a 
ignorar ou não se sujeitar à eficácia jurídica (efeitos jurídicos), então intervém o órgão 
executivo, agindo física e psicologicamente, para obter a sujeição à eficácia jurídica; 
esta ação estatal é o exercício da coação; exercício que, originalmente, competia ao 
próprio sujeito ativo,  como hoje, em raros casos, ainda compete.101 

   Mesmo apregoando a infalibilidade da incidência, Alfredo Augusto Becker, tal 

como Marcos Bernardes de Mello, não ignorou a importância da participação humana na 

dinâmica da incidência das normas tributárias. Caberia, então, segundo o primeiro 

doutrinador, a um indivíduo investigar o mundo total (que inclui o mundo jurídico), a fim de 

descobrir se, dentre os fatos que nele aconteceram, estão presentes todos os elementos que 

integram determinada hipótese de incidência: 

                                                           
98 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 299. 
99 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 308. 
100 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 309. 
101 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 311 e 
312. 
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Encontrados todos os fatos que configuram a hipótese de incidência, o jurista 
reconhece que esta deixou de ser hipótese pois realizou-se. Diante da hipótese de 
incidência realizada, o intérprete conclui ter havido a incidência da regra jurídica, pois 
esta é infalível.102 

   O modelo de incidência normativa, como ferramenta linguística, proposto por 

Paulo de Barros Carvalho, noutro giro, é marcante na doutrina tributária de Denise Lucena 

Cavalcante, a qual aponta um erro na adoção, pelo CTN (parágrafo 1º do art. 113), da teoria, 

segundo a qual a dinâmica da relação tributária seria iniciada com a simples ocorrência do 

fato gerador. Afirmando, nesta ordem de ideias, que a “exigibilidade é inerente ao direito”, a 

autora – contrariamente aos dogmas, já examinados, da infalibilidade da incidência e da 

consectária separação entre incidência e aplicação das normas jurídicas – sustenta que tal 

dinâmica se inicia com a interferência do elemento humano, seja através do cidadão 

contribuinte, seja através de um agente fazendário.103.  

   Posicionando-se contra as teorias da infalibilidade da incidência, discorda 

Denise Lucena Cavalcante que haveria direito antes do lançamento. Afasta, assim, em sua 

obra, a noção do Direito como uma atividade esperitual, porquanto assenta que “a suposição 

de uma incidência automática e infalível é uma abstração que não encontra o seu 

correspondente na realidade”.104 Considera, então, a eficácia como uma propriedade do fato 

jurídico, o qual seria dotado de capacidade de produção concreta de efeitos, à medida que 

houvesse a adesão subjetiva de um contribuinte às normas jurídicas, viabilizando a incidência. 

A simples ocorrência de um fato social, tal qual descrito em uma norma tributária, logo, não 

necessariamente, seria capaz de torná-lo um fato jurídico, e muito menos, ensejaria a 

existência de uma relação tributária: 

É preciso distinguir a expectativa do exercício do direito devido à existência de um 
fato ou evento (suporte fático) da possibilidade do exercício do direito devido à 
existência de um fato efetivamente jurídico. No primeiro caso, ainda não há direito.105 

   Com o fito de ratificar o raciocínio ora expendido, a autora em comento se vale 

do seguinte exemplo: 1) um indivíduo aufere rendas e, assim, realiza o suporte fático previsto 

em uma norma do imposto de renda; 2) o indivíduo nada comunica ao Fisco, que termina sem 

tomar conhecimento de tal evento. Para a teoria tradicional (infalibilidade) haveria a 

                                                           
102 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 301. 
103 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 71. 
104 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 72. 
105 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 74. 
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incidência e a obrigação surgiria, produzindo os seus efeitos, sem, contudo, sujeição (humana) 

aos efeitos da incidência. Sem que o credor exija o seu crédito, o qual não foi constituído, 

“fica difícil aceitar que na situação apresentada exista uma relação jurídica e uma obrigação 

tributária”.106  

  A existência de uma obrigação tributária e, por conseguinte, de uma relação 

jurídica de cunho fiscal, depende que determinado evento, previsto em uma norma jurídica, 

seja juridicizado, a partir da percepção humana de sua ocorrência. Neste sentir, afirma-se aqui 

que o fato gerador / fato jurídico tributário constitui, inegavelmente, um pressuposto lógico do 

nascimento da obrigação e da relação jurídicas em apreço; um pressuposto, e não a causa para 

a instauração das mesmas.  

   Não pretende este trabalho, contudo, sustentar que institutos dogmáticos como 

o fato gerador sejam de pouca impotância para o Direito Tributário; pelo contrário: 

estabelecida dada relação jurídica, envolvendo uma obrigação de natureza fiscal – a partir de 

incidência normativa em que se fez presente o intento humano – torna-se imperioso analisá-

lo, eis que, do momento da concretização do suporte fático no mundo da vida, extraem-se, 

pelo intérprete, circunstâncias de tempo e de lugar indispensáveis à definição dos efeitos 

(eficácia), quer da norma jurídica, em si mesma considerada, quer do(s) fato(s), por esta, 

juridicizado(s). 

   Retomando-se as lições de Paulo de Barros Carvalho – para quem a incidência 

de uma norma jurídica requer que esta seja válida, vigente e, ainda, que seja vertida em 

linguagem, a realização, no mundo da vida, de seu suporte fático – registra-se que: (i) o 

Código Tributário Nacional, consoante restará, na sequência esclarecido, habilita, quer os 

contribuintes, quer os agentes da Administração Fazendária como intérpretes das normas 

jurídicas; (ii) o ordenamento jurídico pátrio indica, como ferramente hermenêutica para a 

tradução, em linguagem, aceita pelo Direito, de um fato da vida, o instituto do lançamento, ao 

qual se dedica este trabalho.  

   Permite-se, destarte, defender, aqui, pragmaticamente, que a incidência das 

normas fiscais revelar-se-á útil quando presente o elemento humano. Isto porque, a um, a 

linguagem do mundo da vida é estruturada com base em conceitos de extensão diversa 

daquela do mundo do Direito, dependendo a comunicação de tais mundos de um tradutor; a 

                                                           
106 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 76. 
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dois, porque é necessário que se comprove, no mundo dos fatos, a ocorrência de determinada 

situação descrita no suporte fático de uma norma – o que é, justamente, feito pelo tradutor 

(humano) em apreço.  

   O nascimento das obrigações tributárias somente tem relevância prática porque 

alguém verificou, no mundo da vida, a ocorrência do suporte fático das normas jurídicas que 

as previam. Como se verá, no tópico seguinte, o nascimento do crédito tributário – a 

quantificação de uma obrigação de cunho fiscal – é, apenas, um momento subsequente da 

atuação humana que viabiliza a dinâmica da incidência normativa. E o ordenamento jurídico 

pátrio, repise-se, não restringe tal função de tradução, apenas, aos entes da Administração 

Fazendária; de modo que descabe falar, no Brasil, no exclusivismo da atuação de intérpretes 

autênticos
107 das normas fiscais para fins de lançamento tributário. Esta será, justamente, a 

temática do próximo tópico, no qual restarão identificadas as modalidades de lançamento 

previstas no ordenamento jurídico pátrio. 

   Por ter ocorrido, de forma suficiente, no mundo da vida, o suporte fático de 

uma norma jurídica, a despeito de um contribuinte continuar agindo como se este não 

existisse, a Administração Fazendária deverá – provando a concretização do mesmo e 

perquirindo os contornos das regras, sobre este, incidentes – buscar aplicar uma outra norma, 

cujo suporte fático, também, deverá estar suficientemente concretizado, para, validamente, 

tutelar a infração à ordem jurídica perpetrada pelo particular – seja reestabelecendo a eficácia 

do fato indevidamente não juridicizado pelo contribuinte, seja aplicando normas que 

produzam efeitos jurídicos substitutivos àqueles da norma infringida. Demonstra-se, assim, 

que, no caso ora narrado, a presença humana é inafastável, quer quando da obediência 

espontânea da ordem jurídica pelo contribuinte, quer quando esta é reestabelecida por um 

agente do Estado, a partir da imposição de tal obediência.108  

   A título de conclusão, vê-se que, (i) incidindo as normas jurídicas de forma 

infalível, (ii) dependendo tal nascimento (automático) do fato jurídico de verificação humana,  

ou (iii) sendo a dinâmica da incidência possibilitada pelas leis, mas dependente do elemento 

humano para traduzir, em linguagem jurídica, um fato ocorrido no mundo da vida, importa 

                                                           
107 Segundo Hans Kelsen, apenas a interpretação feita por um órgão aplicador do Direito seria sempre autêntica 
e, por isto, estaria apta a criar o Direito; não só nos casos em que dita interpretação revele caráter geral, mas, 
também, quando produza norma jurídica individual. Para mais, vide: KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 
Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 387 - 397.   
108 Nesta última situação, dito reestabelecimento da ordem jurídica ferida, sob pena de nulidade dos atos 
administrativos praticados, deve constituir o núcleo do suporte fático de uma outra norma jurídica. 
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reconhecer, pragmaticamente, em qualquer dos três casos, a existência de um importante 

interesse na fenomenologia das normas jurídicas em debate. Isto porque a possibilidade de 

apreensão (prévia) dos múltiplos efeitos que exurgem das normas jurídicas reduz, 

sobremaneira, a complexidade do mundo da vida e, assim, promove segurança para aqueles 

submetidos à determinada ordem jurídica. Não se pretende, pois, com este trabalho, invalidar 

qualquer uma das três teorias da dinâmica da incidência normativa  aqui mencionadas; teorias 

estas que, como visto, revelam-se consentâneas com as premissas adotadas por cada 

doutrinador que as defende.    

5. As modalidades de lançamento previstas no ordenamento jurídico pátrio 

   A existência de uma única verdade, no Direito, é, consoante tem insistido este 

trabalho, controvertida, dependendo, pois, do caminho epistemológico que o investigador se 

inclina a seguir; caminho este em que se pode encontrar mais ou menos espaço a rigorismos 

de raciocínio, bem como a objetivações na contraposição entre os fatos da vida e os fatos 

jurídicos. Nesta ordem de ideias, exemplificativamente, restaram brevemente consignadas, no 

tópico anterior, três consagradadas teorias, colhidas na doutrina pátria, acerca da dinâmica da 

incidência das normas jurídicas. Por se diferenciarem as mesmas a partir da maior ou menor 

presença do elemento humano na fenomenologia da juridicização, permite-se, neste momento, 

expor, justamente, o modo como cada uma de tais teorias repercute na conceituação do 

lançamento tributário; instituto jurídico ao qual, ora é atribuída eficácia declaratória, ora 

eficácia constitutiva e que assume, na praxis tributária brasileira, três feições diferentes: (i) 

lançamento de ofício; (ii) lançamento por declaração; e (iii) lançamento por homologação / 

“autolançamento” – na expressão largamente utilizada no presente estudo.109 

    I - O lançamento de ofício, que vem disciplinado no art. 149 do CTN, não 

guarda qualquer incompatibilidade com o regramento previsto no art. 142 do mesmo diploma 

legal, eis que será, integralmente, procedido pela Administração110. Trata-se de modalidade 

muito útil aos tributos que possuem, como o suporte fático de suas normas de incidência, 

situações da vida que se protraem no tempo, como é o caso do IPTU (propriedade de bem 

imóvel) ou do IPVA (propriedade de veículos); situações estas em que não se faz necessária, 

                                                           
109 Convém atentar, porém, que a nomenclatura acima não se encontra prevsita no texto do Código Tributário 
Nacional, o qual, considerando os lançamentos tributários, em seu art. 142, como procedimento administrativo 
privativo da autoridade administrativa, deixa de tomar a participação (gradual) dos contribuintes como critério 
de referência para a classificação do instituto jurídico em apreço. 
110 As hipóteses de revisão ex officio de lançamentos, contidas no art. 149 do CTN, serão adiante examinadas em 
tópico próprio. 
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logo, a participação do sujeito passivo, para fins de coleta de dados úteis à tributação, eis que 

a própria Administração, periodicamente, insere-os em seus bancos de dados. Ainda, haverá 

tal modalidade de lançamentos nos casos de descumprimento, pelos contribuintes, de seus 

deveres de cooperação com o Fisco – o que constituirá o objeto de análise dos últimos 

capítulos deste trabalho. 

    II - O lançamento por declaração, previsto no art. 147 do CTN, a seu turno, é 

efetuado com base em declaração do sujeito passivo ou de terceiro, nos casos previstos na 

legislação fiscal, em que um ou outro tenham dever de prestar informações à administração 

sobre matérias de fato sem cujo conhecimento a autoridade não teria meios para lançar o 

tributo, o qual se torna exigível, apenas, depois de notificado o contribuinte, por mais que este 

já tenha, em alguns casos, procedido ao cálculo do montante que entendera devido. Tal 

declaração, prestada pelo contribuinte, com presunção de verdade, cumpre-se registrar, 

constitui mera obrigação tributária acessória. Torna-se facilmente verificável, assim, na 

modalidade de lançamento em foco, a prática de atos constitutivos pela Administração de 

modo que, ao contribuinte, apenas, teria sido imposto um dever de informar, para que fosse 

calculado o tributo que o mesmo devesse recolher. 

   III - É sobre os lançamentos por homologação, porém, que se permite 

empreender aqui considerações mais detidas, eis que o estudo ora proposto trata, justamente, 

dos efeitos sistêmicos da entronização destes na praxis tributária brasileira – o que redefiniu, 

consoante restará adiante asseverado, os contornos da relação fiscal, a qual, 

contemporaneamente, encontra-se marcada por novos deveres e obrigações imputáveis ao 

Fisco e aos contribuintes. Trata-se de modalidade de lançamento a qual parece atender bem à 

complexidade da dinâmica contemporânea, em que se verificam tributos sem base de cálculo 

fixa, com fatos geradores instântaneos, que incidem indiretamente e, ainda, que se sujeitam, 

por razões de política fiscal, à retenção na fote.  

   O grande debate acerca dos lançamentos por homologação – na terminologia 

consagrada pelo legislador pátrio – diz respeito à intensa participação dos contribuintes para a 

consecução dos mesmos, a despeito da previsão, inserida no art. 142 do CTN, no sentido de 

que os lançamentos constituiriam um procedimento administrativo tendente a verificar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a 

aplicação da penalidade cabível. Ocorre que, no caso em foco, no mais das vezes, a autoridade 
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fazendária permanece inerte até que o próprio contribuinte pague o tributo que entendera 

devido, de modo que, ou o lançamento administrivo seria dispensável para fins de 

formalização / constituição do crédito tributário, ou seria dispensável a presença de um agente 

fazendário, para que este se pudesse operar. 111  

   Convém expor, então, já neste intróito, que a artificialidade da modalidade de 

lançamento por homologação revela-se duplamente, a partir da redação que lhe foi dada pelo 

CTN: (i) lançamento como procedimento administrativo de aquiescência expressa da 

autoridade (CTN, art. 150, caput); (ii) lançamento como procedimento administrativo de 

aqueiescência tácita desta (CTN, art. 150, § 4º), diante do risco de inércia da Administração, 

capaz de minar, ainda mais, a lógica utilizada, pelo legislador, quando da definição dos 

contornos legalmente atribuídos à espécie de lançamento sob exame. 

  Filiando-se à teoria da incidência adotada, pelo legislador, quando da edição do 

Código Tributário Nacional, aduz Luciano Amaro que a obrigação de prestar tributo, embora 

nasça com a ocorrência do fato gerador, apresenta dois aspectos ou modos distintos quanto ao 

seu adimplemento: (i) ora a obrigação deve ser cumprida sem que nenhuma providência seja 

tomada pela Administração Tributária; (ii) ora a obrigação depende de uma providência do 

sujeito ativo. No primeiro caso, tem-se o chamado lançamento por homologação, em que o 

adimplemento da obrigação é “já uma exigência incondicionada feita pela lei”112; no segundo 

caso, faz-se necessário que o Fisco lance, de ofício, o tributo ou o lance, à vista de declaração 

prestada pelo contribuinte, sendo certo que, em tais hipóteses, o sujeito passivo estará 

compelido ao adimplemento, apenas, depois de notificado do lançamento (ato vinculado): 

Se, de um lado, não se pode desprezar a situação de fato, (o fato gerador), sem cuja 
ocorrência não cabe falar do nascimento do dever de prestar tributo, por outro lado, há 
importantes efeitos que surtem com o lançamento, e que não se limitam a formalizar, 
ou quantificar, ou liquidar, ou tornar certa a obrigação tributária. Tanto que, em 
inúmeros casos, a lei determina o pagamento do tributo pelo sujeito passivo 
independentemente de qualquer providência por parte do sujeito ativo. O que mosta 
que a liquidez e a certeza da obrigação tributária são decorrência da lei aplicada ao 
fato gerador e não de um procedimento do credor. [...] Se e quando o lançamento se 
fizer necessário (o que só se dá em algumas situações), ele acrescenta a exigibilidade. 
[...] Desatendida a exigência, a etapa seguinte é a da inscrição em dívida ativa, com o 
que se tem a executoriedade da obrigação tributária.113   

                                                           
111 Tamanha a participação dos contribuintes nos lançamentos por homologação, alguns doutrinadores, 
guardando coerência com as previsões do ordenamento jurídico pátrio, o qual se refere, nesta senda, ao 
exclusivismo da atividade administrativa, chegaram a afirmar a existência de tributos os quais independeriam de 
lançamento (BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 
502). 
112 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 251 
113 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 337 e 338. 
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   Acompanhando a redação do CTN, também, sugere Luciano Amaro ser o 

lançamento um ato administrativo regrado pela lei (o legislador se valeu, no caput do art. 142 

do termo procedimento), de modo que “o sujeito passivo não executa lançamento nas 

numerosas situações em que lhe cabe valorizar os fatos, subsumi-los na norma de incidência, 

calcular  o tributo e recolhê-lo”.114  

   Diante da eficácia constitutiva de que o CTN procurou dotar o instituto jurídico 

do lançamento – vide o modo como foi linguisticamente estruturado o art. 142 de tal Diploma 

–, todo e qualquer crédito tributário corresponderia a um lançamento, mesmo na hipótese em 

que o próprio Código prevê o pagamento sem que o sujeito ativo tenha sequer o trabalho de 

examinar, previamente, a situação material da tributação, a qual é avaliada, unicamente, pelo 

contribuinte. Para este último caso, sustenta Luciano Amaro que o CTN teria criado, 

justamente, a ficção do lançamento por homologação em apreço.  

   Reconhece dito autor, todavia, que, em uma tentativa de “evitar a consagração 

de obrigações sem crédito”, findou o legislador por retirar, do diploma legal em comento, a 

sua coerência interna, eis que admitiu a existência de crédito sem lançamento.115 Isto porque, 

como visto, ainda que a atividade do lançamento seja, nos termos do CTN, privativa da 

Administração, em alguns casos, esta nada faz, de modo que teria sido melhor dizer que, em 

algumas situações, o recolhimento dos tributos é exigido antes de qualquer exigência 

administrativa, de modo que “o lançamento é desnecessário, ou melhor, o lançamento só se 

faria necessário se o sujeito passivo se omitisse no seu dever legal de recolher corretamente o 

valor legalmente exigido.”116 

     Dos ensinamentos de Bernardo Ribeiro de Moraes, defensor da teoria da 

infalibilidade da incidência das normas jurídicas, extrai-se que a obrigação tributária “nasce 

como consequencia necessária e automática da ocorrência do fato gerador respectivo”117, 

vinculando um credor a um devedor.118 Por ser ilíquida, a exequibilidade de tal modalidade 

                                                           
114 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 346. 
115 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 339. 
116 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 363. 
117 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 384. 
118 Não exlui, como visto, o autor, a necessidade de que alguém constate a incidência. Neste particular, associa-
se, em muito, à lição de Marcos Bernardes de Mello, anteriormente colacionada. Retira, porém, o autor esta 
competência de verificação da esfera dos particulares, atribuindo-a, com exclusivismo, a uma autoridade 
administrativa. “Uma vez nascida a obrigação tributária, pela ocorrência do fato gerador respectivo, mister se faz 
o concurso de alguma pessoa para constatar tal realidade e formalizar o crédito tributário. O código tributário 
nacional esclarece que somente o sujeito ativo, por meio da autoridade administrativa, é que tem a competência 
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obrigacional depende de uma conduta humana; conduta esta que, para o autor, seria, 

igualmente, privativa da Administração Fazendária, podendo ser decomposta em dois 

momentos distintos: um primeiro, em que a autoridade administrativa pode e deve determinar 

a dívida já nascida; um segundo em que a autoridade deve compelir o sujeito passivo a 

satisfazer uma dívida.119  

   Vinculando-se à redação do art. 142 do CTN, afirma o autor acima indicado 

que somente quando procedido através de autoridade administrativa é que o lançamento 

tributário passaria a ter eficácia jurídica, de modo que, nos casos em que o contribuinte aplica 

a lei tributária e satisfaz a obrigação, a sua conduta, em um momento posterior, precisaria ser 

substituída por uma conduta administrativa de controle de cumprimento da obrigação em 

foco: 

Devemos observar que quando outra pessoa, diferente da autoridade administrativa, 
v.g., o sujeito passivo tributário, aplica a lei para si, determinando a existência da 
obrigação tributária e o seu montante, com todas as características do crédito 
tributário, tal ato não pode ser comparado com o das atividades do órgão do estado ou 
da autoridade administrativa, em cumprimento de uma função pública, pelo menos 
com os efeitos jurídicos que lhe são próprios. No caso, o sujeito passivo estará, 
apenas, aplicando norma legal (inexiste autolançamento tributário), atividade esta que 
será posteriormente examinada, controlada e homologada pela autoridade 
administrativa (lançamento por homologação).120 

     Por filiar-se, consoante já esclarecido, à teoria da infalibilidade da incidência 

das normas jurídicas, Bernardo Ribeiro de Moraes atribui, ao lançamento, conteúdo 

meramente declarativo, servindo, pois, tal instituto, em um primeiro momento, à confirmação, 

pela Administração Fazendária, do nascimento de uma obrigação tributária. Critica pois, a 

utilização do núcleo verbal “constituir”, no caput do art. 142 do CTN, assentando que o 

lançamento não cria o crédito tributário; apenas, formaliza-o, dota-o da juridicidade típica dos 

atos de uma autoridade e, assim, fornece-lhe o fundamento da executoriedade. 

O lançamento tributário não tem a eficácia constitutiva da obrigação tributária, uma 
vez que esta nasce com a ocorrência do respectivo fato gerador, sendo o lançamento 
mero procedimento “declaratório”. O lançamento tributário, não criando, nem 
modificando e nem extinguindo direitos ou obrigações não pode ter a natureza de ato 
constitutivo.121 

                                                                                                                                                                                     

para realizar o lançamento”. (MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 389). 
119 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 385. 
120 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 390. 
121 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Direito Tributário. Vol. II, 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 398. 
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      Alberto Xavier defende a existência de diversos momentos distintos na 

dinâmica de uma mesma obrigação de cunho fiscal. Afirma, destarte, que, (i) com a 

ocorrência de um fato jurídico tributário, dita obrigação se torna existente; (ii) quando do 

lançamento, forma-se um título, dotado de força executiva, que traduz o crédito tributário 

decorrente da obrigação em foco e, assim, para os tributos em que o lançamento precede o 

pagamento, surge o requisito da atendibilidade. (iii) Vencido o prazo para o pagamento 

espontâneo, tem-se a exigibilidade de uma determinada obrigação e, (iv) apenas quando 

decorrido o prazo da cobrança amigável, esta se torna exequível. Reconhece, então, o autor, a 

existência de três graus sucessivos de eficácia de uma mesma relação obrigacional tributária. 

Na eficácia mínima, existiria direito subjetivo, mas, ainda, inexistiria pretensão, já que este 

direito não seria exigível; na eficácia média, restaria configurado o requisito da exigibilidade, 

mas faltaria o da coação, porquanto ainda não deteria o credor fiscal o direito à execução 

forçada. Apenas na eficácia máxima é que tal credor disporia de poder de coação, posto que a 

a sua pretensão ao adimplemento teria sido frustrada.122 

    Relativamente à classificação das “espécies” de lançamentos tributários, 

tomando por base a maior ou menor participação dos contribuintes, alerta Alberto Xavier que 

esta carece de absoluto rigor científico, eis que “de verdadeira classificação só se pode falar se 

existe, nos seus termos, identidade de critério”. E, se a distinção entre o lançamento por 

declaração se contrapõe ao lançamento de ofício, em razão da inicitativa do procedimento, 

percebe o autor que o conceito de lançamento por homologação finda por substituir dito 

critério da iniciativa para adotar o da (des)necessidade do procedimento administrativo para 

fins de constituição do crédito tributário.123 Debate, então, se seria indispensável, na dinâmica 

da obrigação tributária, a existência de um ato de aplicação da norma material que fosse 

proveniente da Administração Fazendária. Isto porque a ordem tributária brasileira consigna, 

expressamente, que o adimplemento da generalidade dos tributos prescinde de tal ato. 

Questiona, ainda, se o processo lógico de determinação e caracterização dos fatos e subsunção 

destes na norma tributária, que o particular realiza, logicamente, antes do pagamento de 

determinados tributos, seria ou não um ato jurídico autônomo e distinto daquele do 

pagamento do tributo e, assim, busca desvendar se o “autolançamento” se revela um 

verdadeiro “ato jurídico de aplicação do direito”, um “ato praticado no exercício de poderes 

                                                           
122 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 588 e 589. 
123 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 71. 
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delegados pela Administração financeira” ou um “ato de auto-determinação do devedor, com 

a única particularidade de se tratar de um ato de forma livre".124 

    A partir da análise das premissas acima suscitadas, ensina o doutrinador luso-

brasileiro que “não pode qualificar-se de aplicação toda e qualquer operação lógica pela qual 

se procedesse à subsunção dos fatos na norma, seja qual for o sujeito que a realize e seja qual 

for a relevância jurídica daquela mesma subsunção.”125 Neste particular, reconhece que a 

aplicação do Direito pressupõe a existência de um ato jurídico, isto é de uma manifestação de 

vontade, ainda que vinculada, por meio da qual se estabelece uma “ponte” entre a norma e o 

fato, através de um “juízo sintético de adequação” e, deste modo, afirma que, para além do 

Direito Privado, tal ato de aplicação deveria ser heterônomo, de modo que a valoração da 

situação da vida e a dedução de um comando legal coubessem a um sujeito distinto daquele a 

quem determinada situação da vida seja concernente.126 

    A “heteronomia subjetiva” acima indicada é utilizada, por Alberto Xavier, para 

justificar a presença de dois efeitos peculiares surgidos no momento da aplicação de uma 

norma fiscal a determinado caso concreto: o caráter obrigatório e o caráter vinculante. 

Distingue, então, o autor a aplicação do direito, a qual depende de um ato heterônomo, 

obrigatório e vinculante, da adequação ou conformação ao direito, simples ajustamento de 

determinada conduta individual ao modelo legal pré-definido, sendo irrelevante o processo 

lógico, nesta última operação verificado. Neste toar, considera, pois, carente de relevância 

jurídica, a operação mental em que os próprios contribuintes, fazendo as vezes da 

Administração Fazendária, verificam, à luz de determinado caso concreto, se estão presentes 

determinados pressupostos típicos e, em caso positivo, calculam a prestação que lhes cabe; 

operação mental esta que não corresponderia a um ato jurídico autônomo, a que fossem 

imputados efeitos jurídicos próprios, mas, simplesmente, a uma conduta de conformação ou 

adequação ao direito.127 Ocupou-se, destarte, o autor, dando coerência a seu raciocínio, em 

assentar a “irrelevância da vontade de cumprir” para fins de aferição da validade / efeito 

liberatório de um pagamento, feito por determinado contribuinte, sem a interferência da 

Administração Fazendária e, deste modo, afirmou que o erro no “lançamento”, efetuado pelo 
                                                           
124 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 76. 
125 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 78. 
126 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 79. 
127 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 80. 
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contribuinte, somente produz efeitos em casos de incumprimento parcial da obrigação 

tributária. Nesta senda, a elaboração dos documentos fiscais, pelo sujeito passivo, em 

harmonia com as leis, revelar-se-ia não como um ato jurídico de aplicação das normas antes 

do pagamento, mas como a simples realização de um dever tributário acessório, de modo que 

não teria o condão de dispensar a intervenção da Administração Fazendária, a qual poderia se 

“verificar em momentos e a títulos diversos”, como seriam os casos de simples aceitação do 

pagamento efetuado pelo particular ou a fiscalização / controle da prestação direta 

espontanemte adimplida por aquele.128 Apenas quando verificado referido incumprimento, 

pelo contribuinte, é que caberia, ao Fisco, a aplicação de uma norma tributária material – o 

que configuraria verdadeiro ato jurídico, traduzido pela rubrica do lançamento. Conclui, pois, 

que pode haver lançamento tributário em momento posterior ao pagamento e, por esta razão, 

discorda da expressão “homologação do lançamento”, utilizada pelo legislador pátrio: 

Nunca há lugar a um verdadeiro lançamento na figura do “lançamento por 
homologação”: não há lançamento no “auto-lançamento” pretensamente efetuado pelo 
contribuinte, como pressuposto do pagamento, pois não existe um ato administrativo; 
não há lançamento na “homologação expressa”, pois esta nada exige, apenas confirma 
a legalidade de um pagamento efetuado, a título de quitação; e não há lançamento na 
“homologação tácita”, que também não é um ato administrativo, mas um simples 
silêncio ou inércia produtor de efeitos preclusivos.129 

     Apesar de defensor da incidência automática e infalível das regras jurídicas, 

Alfredo Augusto Becker, como assentado no tópico anterior, atribui, todavia, ao indivíduo, a 

função de constatar a efetiva realização (suficiente) da hipótese de incidência de determinada 

norma jurídica. Para tanto, diz ser imprescindível a investigação e análise (quantitativa e 

qualitativa) dos fatos ocorridos no mundo da vida. Isto porque dita incidência – automática e 

infalível – operar-se-ia no instante lógico imediatamente posterior à ocorrência do último fato 

que completa a concretização do suporte fático de determinada regra. Tratando das regras de 

natureza fiscal, aduz o autor em comento que ocorrida a sua incidência, seria necessário 

proceder à transfiguração da base de cálculo (núcleo da hipótese de incidência) em cifra 

aritimética e, sobre esta, aplicar a alíquota prevista para dado tributo. Ao conjunto das 

operações intelectivas (humanas) ora indicadas chamou lançamento tributário.  

   Baseando-se, firmemente, na doutrina do italiano Angelo Falzea, adverte 

Alfredo Augusto Becker, todavia, que condicionar a exigibilidade (pretensão) de um direito 

                                                           
128 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 84 e 85. 
129  XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 90 e 91. 



59 

 

(que se criou a partir da incidência de uma norma jurídica) a uma demonstração histórico-

jurídica do acontecimento dos fatos descritos em determinada hipótese de incidência, equivale 

a retirar, do Direito, a sua praticabilidade. Isto porque a fenomenologia normal (lógica e 

conatural), na criação da relação jurídica, deveria ser o nascimento simultâneo do direito e de 

sua exigibilidade (pretensão). Sustenta, então, que a quebra de simultaneidade entre o 

nascimento da exigibilidade de um direito e a incidência de uma norma – verificada, no caso 

brasileiro, que prestigia a figura do lançamento como forma de constituição do crédito 

tributário – revela-se como anormalidade na fenomenologia da relação jurídica. E, para que 

esta anormalidade seja admissível no mundo jurídico, afirma ser absolutamente necessária a 

existência de uma norma jurídica (preceito, consequencia, efeito jurídico) que a autorize. 

Caberia, pois, ao legislador, procurar, racionalmente, um ponto de equilíbrio entre a 

praticabilidade e a certeza do Direito: 

Ora, toda vez que existir aquela regra jurídica criadora da referida anomalia, então, o 
lançamento deixa de ser simples operação psicológica, e passa a consistir numa 
operação de natureza jurídica de maior ou menor complexidade, cujo efeito jurídico 
(acrescentar a exigibilidade – pretensão e correlativa obrigação – ao conteúdo jurídico 
de uma preexistente relação jurídica que nasceu com conteúdo mínimo: direito e 
dever) está condicionado à realização dos atos psicológicos e materiais 
predisciplinados pela regra jurídica que, quebrando a simultaneidade no nascimento 
do direito e sua exigibilidade (pretensão), converteu o lançamento num fato 
jurídico.130 

   Conclui, logo, Alfredo Augusto Becker, assumindo uma concepção 

eminentemente dogmática, que o lançamento é um momento lógico jurídico que existe na 

criação de todo e qualquer tributo. Se, nos termos de dado ordenamento jurídico, o tempo de 

realização do lançamento (nascimento da pretensão) for instante lógico imediatamente 

posterior à realização da hipótese de incidência, então, o lançamento consisitirá em ato de 

natureza meramente psicológica e não produzirá, em si mesmo, nenhum efeito jurídico. Por 

outro lado, se receber a guarida do legislador a anormalidade da fenomenologia da incidência 

acima apontada – divergência jurídico-temporal entre incidência e exigibilidade – a prática 

dos atos, legalmente previstos como etapas do lançamento, representará a realização do 

suporte fático de uma outra norma jurídica que disciplina dito instituto; norma esta da qual 

irradiam outros efeitos jurídicos, tendentes a fornecer exigibilidade ao conteúdo de uma 

relação jurídica preexistente, mas que nascera com conteúdo mínimo.131 Numa ou noutra 

situação, a pessoa incumbida de praticar os atos que realizam o lançamento, enquanto 

categoria dogmática, será aquela indicada pelo legislador, pouco importando que este tenha 

                                                           
130 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 357. 
131 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 360. 
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contemplado, unicamente, o sujeito ativo, o sujeito passivo, ambos, ou mesmo terceiros.132 E, 

como se verá adiante, o ordenamento jurídico pátrio parece ter autorizado, além da 

Administração Tributária, os contribuintes a emitir as declarações de verdade, acompanhadas 

de efeito preclusivo, voltadas à constituição de seus débitos para com o Erário, daí porque se 

defende, neste trabalho, a viabilidade dogmática dos “autolançamentos”.  

   Na esteira dos parágrafos antecedentes, percebe-se que as doutrinas que 

atribuem, ao lançamento, eficácia declarativa de uma obrigação tributária, nascida da 

incidência automática de uma regra jurídica, não conseguem negar a razão pela qual se torna 

imprescindível o instituto jurídico sob referência para que sejam atribuídos efeitos 

substanciais à relação fiscal. De igual modo, os que defendem a eficácia constitutiva do 

lançamento, perdem-se ao esclarecer porque os efeitos, de tal instituto jurídico decorrentes, 

predem-se, sobremaneira, às coordenadas de tempo e lugar em que se verificou, em 

determinado momento histórico, a materialização de determinado fato da vida. Mais ainda, 

atenta-se que, no conceito de lançamento, previsto no art. 142 do CTN, não se inclui a 

modalidade de controle, pela Administração Fazendária, dos atos praticados por um 

contribuinte com vistas ao adimplemento de determinada modalidade tributária, daí porque 

parecem não atentar, para o texto legal, aqueles que, assim, classificam a modalidade de 

lançamento por homologação.  

   Convém, portanto, ser, igualmente, infiel à redação do art. 142 do CTN, para 

expurgar o exclusivismo da Administração Fazendária no que concerne à constituição dos 

créditos tributários. Isto porque, quando um particular procede ao recolhimento do tributo que 

entende devido antes de qualquer manifestação da Administração Fazendária, podem ser 

facilmente verificados, em sua conduta, todos os momentos lógicos de subsunção normativa a 

que se refere a lição de Alberto Xavier anteriormente transcrita, quais sejam:  (i) a análise, 

através das lentes fornecidas pelo Direito, dos fatos ocorridos no mundo da vida; (ii) a auto-

identificação do contribuinte como sujeito passivo de uma relação jurídica de cobrança, em 

prol do Erário Público; (iii) a definição das coordenadas de tempo e lugar da incidência de 

determinada regra jurídica; (iv) a apuração do montante devido. Nesta ordem de ideias, 

permite-se argumentar que, a partir da redação do § 1º do art. 150 do CTN – o pagamento 

antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição 

resolutória da ulterior homologação do lançamento – reconheceu o legislador, indiretamente, 
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a possibilidade de constituição do crédito tributário pelos próprios sujeitos passivos de uma 

relação fiscal. Veja-se que, sem ter havido dita constituição do crédito, em favor do Erário, 

soaria despiciendo defender, nestes casos, a existência de um pagamento. Seria mais 

adequado reconhecer a existência de uma simples doação, feita pelo contribuinte, em favor de 

um beneficiário público. 

    De igual modo, o § 4º do referido art. 150 do CTN prescreve que expirado o 

prazo de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, sem que a Fazenda Pública se tenha 

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. 

Revela-se oportuno, logo, um questionamento: diante da inércia da Administração Fazendária, 

ora examinada, que deixara de praticar qualquer ato dentro do referido lapso temporal de 

cinco anos, à homologação de qual lançamento quis se referir o legislador? Impossível não 

responder pelo lançamento a que deu causa o próprio sujeito passivo de determinada relação 

obrigacional de cunho fiscal.  

  Contraria, portanto, os ditames da lógica, negar que os contribuintes – pelo 

simples fato de serem intérpretes não-autênticos das normas jurídicas – sejam destituídos de 

capacidade para proceder, validamente, à constituição do crédito tributário, por cujo 

adimplemento, são responsáveis. Percebe-se, neste toar, inclusive, que o § 2º do art. 150 do 

CTN trata de atos anteriores à homologação com vistas à extinção do crédito tributário. E só 

se extingue, razoavelmente, aquilo que já existe, ou seja, o crédito tributário constituído 

através de atuação exclusiva dos particulares.  

   Permite-se afirmar, por conseguinte, que o lançamento, seja entendido como 

ato, seja entendido como procedimento, é instrumento por meio do qual se reveste a 

intelecção humana com vistas à satisfação de determinadas formalidades, legalmente 

prescritas, cujo atendimento constitui condição de exigibilidade de uma obrigação tributária já 

nascida, eis que a materialização do suporte fático de determinada norma foi percebida por 

alguém que a verteu em linguagem jurídica. Pouco importa que aquele que tenha verificado a 

ocorrência de um fato gerador de tributos (adeptos da teoria da infalibilidade da incidência) 

ou aquele que tenha operado a tradução em comento seja um particular (intérprete não-

autêntico) ou ente da Administração (intérprete autêntico). Num ou noutro caso, o que varia 

são as formalidades que devem ser atendidas, a fim de que o lançamento efetuado se repute 

válido. Em se tratando de constituição de tributos por particulares, e.g., chama atenção o 

cabedal de obrigações tributárias acessórias que deverão ser atendidas, pelos contribuintes, a 
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fim de que os lançamentos que venham a promover e os pagamentos que realizem não sejam 

suscetíveis de desconsideração pela Administração Fazendária.   

   Entre o lançamento realizado pela Administração Fazendária e aquele realizado 

pelo próprio contribuinte, verifica-se a existência de uma mesma unidade conceitual, a qual 

decorre de uma funcionalidade comum a ambos: a versão, para a linguagem jurídica, de um 

acontecimento – selecionado como relevante pelo Direito Tributário – cuja ocorrência fora 

verificada no mundo da vida, possibilitando que este produza efeitos jurídicos. 

   Por confirmar o raciocício ora expendido, convém trazer à colação os 

ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, segundo os quais o nascimento do fato jurídico 

tributário dependeria do relato de uma determinada situação em “liguagem competente”, de 

onde se extrai – a partir do eforço humano de subsunção e promoção do preceito de uma regra 

jurídica – um comando jurídico individual e concreto. Isto porque as normas não incidiriam 

por força própria, de modo que a formalização linguística do crédito tributário seria o veículo 

hábil a fazer entrar, no mundo jurídico, os fatos da vida. Não diferencia o autor, contudo, tal 

como feito neste tabalho, as situações em que dita formalização linguística do crédito é feita 

pela Administração Fazendária daquelas em que esta constitui produto do esforço dos 

próprios contribuintes.  

Cumpre assinalar que a formalização e consequente constituição do crédito tributário 
podem ser feitas tanto pela autoridade administrativa, por meio do lançamento (art. 
142 do CTN), quanto pelo contribuinte, em cumprimento a normas que prescrevem 
deveres instrumentais (art. 150 do CTN). Cabe à autoridade administrativa ou ao 
contribuinte, conforme o caso, aplicar a norma geral e abstrata, produzindo norma 
individual e concreta, nela especificando os elementos do fato e da obrigação 
tributária, com o que fará surgir o correspondente crédito fiscal.133 

   Para os que defendem a infalibilidade da incidência das normas jurídicas, 

concretizado o suporte fatico, nelas, previsto, opera-se a incidência e, por conseguinte, dito 

suporte fático se transmuta, automaticamente, em gerador de obrigações  tributárias, de modo 

que, eventuais vícios na constituiçao dos créditos de natureza fiscal evidenciar-se-iam como 

falha na aplicação da lei indicidida. Não é esta, contudo, a posição adotada neste trabalho, o 

qual não dispensa a participação humana na fenomenologia das normas de Direito Tributário; 

participação esta, contudo, que será adstrita aos rígidos contornos impostos pelo legislador e, 
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em alguns casos, quando respeitada a reserva de densidade normativa mínima, a qual preserva 

o princípio da legalidade, aos contornos impostos pela própria Administração Fazendária.134  

   A lei estabelece o modus faciendi do particular da mesma maneira que regra os 

atos praticados pelas autoridades administrativas, daí porque o lançamento, em qualquer 

modalidade que assuma, não se coaduna bem com a discricionariedade. Tanto é assim que se 

um contribuinte, considerando-se devedor de determinada exação fiscal,  constitui o crédito 

tributário que entende devido excedendo-se aos termos da lei, a sua conduta cederá espaço, 

substutivamente, ao lançamento feito pela Administração Fazendária, cuja vinculação à lei 

deverá ser inconteste. É que, por ostentar a obrigação tributária natureza ex legge – relembre-

se tudo o quanto restou asseverado, no início deste trabalho, acerca da “tipicidade”, em 

sentido impróprio, que marca a elaboração das regras tributárias no Direito pátrio –, o 

conteúdo da vontade do particular ou do agente fiscal não pode, validamente, sobrepor-se 

àquele imposto pelo legislador.  

   Em verdade, o lançamento tributário deve ser entendido como a subsunção de 

um feixe normativo135 – entendido, em sua totalidade, como uma regra jurídica una – a 

determinada situação de fato. Trata-se, pois, de ferramenta por meio da qual se opera a 

dinâmica da incidência. Bem, conclui, destarte, Paulo de Barros Carvalho: 

É lançamento o processo de determinação, pelo sujeito passivo, com apuração da 
dívida tributária, como é lançamento, também, a norma individual e concreta posta no 
sistema com a expedição “ato de lançamento”. Como norma individual e concreta, é 
construída segundo o modelo da norma legal e abstrata, na dinâmica do processo de 
positivação do direito, que atinge o plano das condutas intersubjetivas, regulando-os 
pelo empregos dos três modais deônticos: permitido (P), obrigatório (O) e proibido 
(V). Por si só, a norma geral e abstrata não consegue ferir, decisivamente, os 
comportamentos interpessoais, reinvidicando a sua projeção mediante a 
individualidade e a concreção de outra regra. Torna-se, preciso, portanto, ato 
administrativo (lançamento) ou expediente de iniciativa do particular 
(autolançamento) para imitir no sistema do direito posto a norma individual e concreta 
que tipificará o evento tributário, convertendo-o em fato jurídico, ao mesmo tempo em 
que firmará, em linguagem competente a relação jurídica por ele irradiada.136  

                                                           
134 A partir da estruturação linguístisca do próprio CTN, é possível antever que o legislador não ignorou a 
participação humana na fenomenologia da incidência das normas fiscais. Veja-se que, no inciso I do art. 116 do 
diploma legal em apreço, resta assentado que, “considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos 
tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias 

a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios”. Faz-se necessário, pois, que alguém verifique, no 
mundo da vida, a ocorrência do suporte fático de uma norma jurídica de cunho fiscal, a fim de que este possa 
adentrar no mundo do Direito, produzindo, a partir daí, efeitos juridicamente relevantes. 
135 Tal feixe normativo se presta a indicar a base de cálculo, o sujeito passivo e todos os demais momentos 
lógicos da subsunção normativa. 
136 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, 
p. 437. 
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   Por constituir o lançamento uma categoria de Direito Positivo, não se discute  a 

literalidade do art. 142 do CTN, que o conceitua como função exclusiva da Administração 

Fazendária. Nas palavras de Estevão Horvath, sendo o lançamento ato privativo da autoridade 

administrativa, não se poderia chamar autolançamento ao recolhimento efetuado pelo sujeito 

passivo sem a participação da Administração, uma vez que isto significa uma contraditio in 

terminis.137  

   Ocorre, todavia, que o lançamento, como prerrogativa exclusiva da 

Administração Fazendária constitui, apenas, uma das muitas formas de constituição do crédito 

tributário, encontradas na topografia do ordenamento tributário pátrio.  

   Nada impede, pois, que as ficções adotadas, pelo legislador, quanto ao 

lançamento por homologação, possam, enfim, ceder espaço para que se consagrem 

modalidades de constituição do crédito tributário, empreendidas pelos próprios sujeitos 

passivos – aqui chamadas, a despeito de nominalismos exacerbados, de “autolançamentos”, 

por mais que esta nomenclatura seja considerada imprópria por parte da doutrina – que, como 

já é sabido na praxis adotada pela Adminsitração Fazendária brasileira e já reconhecido pela 

jurisprudência pátria, (i) identificam o substrato normativo que incide sobre os seus atos, 

posicionando-os no tempo e espaço, fazendo nascer uma obrigação e o crédito a esta correlato 

e, ainda, (ii) identificam o substrato normativo que quantifica determinada obrigação. É o que 

se pretende esclarecer no tópico seguinte, o qual se dedicará à compreensão dos efeitos 

sistêmicos da entronização destas outras modalidades de constituição do crédito tributário, 

pelos contribuintes, na atualidade da dinâmica da tributação brasileira.  

6. A entronização dos “autolançamentos” e seus reflexos na estruturação 

contemporânea do Estado Fiscal Brasileiro. A nova relação Fisco – contribuinte. 

    Ensina José Casalta Nabais, que o Estado, na generalidade dos países 

contemporâneos, mormente nos desenvolvidos, assume a feição de um “Estado Fiscal”. Isto 

porque as suas necessidades materiais são essencialmente “cobertas através de meios de 

pagamento, ou seja, de dinheiro que ele obtém, administra e aplica”.138 E tais pagamentos, 

aponta o autor, advêm da coleta de impostos, daí porque se afirma que, na atualidade, tais 

Estados teriam perdido o perfil de productive states de outrora, deixando de auferir 
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138 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos: contributo para a compreensão 
constitucional do estado fiscal contemporâneo. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 192.  
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rendimentos a partir de atividades econômicas, por eles, monopolizadas e hegemonizadas139. 

A “estadualidade fiscal” significaria, então, uma separação fundamental entre Estado e 

economia e a consequente sustentação financeira daquele através da sua participação nas 

receitas da economia produtiva pela via do imposto. Só esta separação permite que o Estado e 

a economia atuem segundo critérios próprios ou autônomos. Confira-se: 

 O estado orienta-se pelo interesse geral ou comunitário da realização da justiça, 
critério que pode falhar, uma vez que, nem sempre, o mesmo é suficientemente claro, 
para além das vias para a sua efectivação não estarem totalmente isentas de 
conduzirem a avaliações erradas ou mesmo a confusões do interesse geral com os 
interesses particulares. A economia, por seu turno, guia-se pelo critério do lucro, ou 
seja, pela existência de uma relação positiva entre proveitos ou benefícios, de um lado, 
e custos e perdas, de outro, lucro que não tem de ser o maior possível, nem tem de se 
verificar todos os anos económicos, pois que ao empresário, para manter a viabilidade 
da sua empresa, é indispensável, apenas, que, ao menos, a longo prazo, os ganhos 
compensem as perdas, ou prejuízos acumulados, compensação que, a não se verificar, 
conduzirá ao perecimento da empresa.140 

  A separação entre Estado e economia, acima proposta, argumenta José Casalta 

Nabais, permitiria a realização dos interesses gerais e, ao mesmo tempo, impediria que a dita 

realização subvertesse o sistema econômico autônomo ou livre. Bem pondera, destarte, que 

“tendo o estado fiscal um interesse próprio, se bem que indireto, nas receitas da economia, ele 

não pode, a título de suas tarefas de controlo e correção, ou a qualquer outro, afectar a 

produtividade da economia”.141  Reconhece, logo, que a cobrança exagerada de tributos, por 

paralizar a economia, elimina as próprias bases do Estado Fiscal, eis que finda por esgotar a 

fonte da capacidade financeira deste. Neste sentir, sustenta que, na atuação dos Estados 

Fiscais, deve se verificar um equilíbrio suficiente para que não seja rompido o princípio da 

subsidiariedade / supletividade no domínio econômico que lhe é inerente. É, justamente, a 

partir de tal participação subsidiária ou supletiva do Estado, nos terrenos da Economia, que se 

afirma, segundo José Casalta Nabais, a livre disponibilidade econômica dos indivíduos – a 

qual, por sua vez, muito repercute, como pretende demonstrar este tópico, na praxis adotada 

pela Administração Fiscal. 

A ideia de estado fiscal, vista pelo prisma dos indivíduos – que o mesmo é dizer pelo 
prisma dos suportes passivos ou contribuintes dum tal estado –, significa o 
reconhecimento da livre disponibilidade econômica dos particulares. [...] Nos termos 
dessa formulação, o princípio da livre disponibilidade econômica exige que permita, 

                                                           
139 Uma análise mais pormenorizada sobre o tema pode ser encontrada em: CAVALCANTI, Francisco de 
Queiroz Bezerra. Reflexões sobre a atividade do Estado frente à atividade econômica. Revista Trimestral de 
Direito Público, São Paulo, Malheiros, n. 20, p. 68, 1997. 
140 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos: contributo para a compreensão 
constitucional do estado fiscal contemporâneo. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2012, p. 196. 
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com a maior amplitude possível, a livre decisão do indivíduo em todos os domínios da 
vida, e que a limitação desta liberdade de decisão apenas seja admitida quando, do seu 
exercício, sem entraves, resultem danos para a coletividade, ou quando o estado tenha 
que tomar precauções para que se possa conservar ou manter essa mesma liberdade de 
decisão.142 

  A subsidiariedade dos Estados Fiscais no domínio econômico – como é caso 

brasileiro, eminentemente custeado por ingressos de origem tributária – não lhes retira, 

decerto, o poder tributário impositivo que historicamente detêm; poder este, contudo, que 

recebe, na contemporaneidade, novos contornos, a fim de garantir a livre disponibilidade 

econômica dos administrados, acima tratada, a qual foi conceituada, por José Casalta Nabais, 

como “o reconhecimento da livre conformação fiscal dos indivíduos, traduzida na liberdade 

destes para planificarem a sua vida econômica [...] e para atuarem de modo a obter o melhor 

planeamento fiscal”143. Em arremate à sua exposição acerca da livre disposição econômica 

dos indivíduos como marca do Estado Fiscal, defende o autor sob consideração, ainda, uma 

participação dos cidadãos, tão-ampla quanto tecnicamente possível na formação de uma 

vontade política da comunidade estadual, a partir da instauração e funcionamento de um 

sistema democrático. Quanto à análise deste último ponto, eximir-se-á o presente estudo, ante 

o caráter eminentemente dogmático que ostenta.  

  Bem atende ao contexto de redução das funções que o Estado se propõe a 

desempenhar na economia, a figura dos “autolançamentos”, neste trabalho entendida como a 

rubrica que conforma as mais diversas modalidades de constituição dos créditos tributários 

pelos próprios sujeitos passivos das cobranças fiscais. É que, consoante se pretende 

esclarecer, a entronização de tais “autolançamentos”, na praxis fazendária dos países, 

consigna uma dupla vantagem: (i) sob a perspectiva dos contribuintes, permite que estes 

conformem os negócios jurídicos que venham a celebrar à moldura normativa vigente que 

lhes imponha menor onerosidade tributária, seja esta proveniente do ordenamento jurídico 

local ou mesmo internacional, o que, justamente, confirma a autodeterminação, consectária da 

livre disponibilidade econômica dos indivíduos, anteriormente referenciada como marca 

contemporânea do Estado Fiscal; (ii) sob a perspectiva da Administração Fazendária, a 

modalidade de constituição dos créditos fiscais em apreço representa inegável ganho no que 

se refere à eficiência na cobrança de tributos, deixando para o Estado, apenas, o desempenho 

de um papel fiscalizador.  
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    Na esteira do parágrafo antecedente, importa registrar que o modelo de Estado 

Fiscal sob consideração, foi acompanhado pelo aumento do número dos sujeitos passivos, e, 

por conseguinte, pelo aumento da quantidade e da complexidade das relações jurídicas de 

cunho fiscal. Coube ao Direito, logo, que não se mantém indiferente à dinâmica social, a 

adoção de uma nova postura dogmática, a fim de bem atender às necessidades (pragmáticas) 

da Fazenda Pública frente às demandas – massificadas – da tributação contemporânea. Fala-

se, então, na atualidade, no perfil gerencial da Administração Tributária. 

   Testemunhou-se, então, como visto, sob a perspectiva dos contribuintes, a 

modalidade do “autolançamento”, como ferramenta de constituição válida do crédito 

tributário. Isto para que a Administração Fazendária passasse a desempenhar uma função 

eminentemente de fiscalização e de controle das atividades empreendidas por um sem-número 

de particulares (atividade de polícia administrativa)144 – aos quais, enfim, foi concedida ampla 

liberdade de determinação na vida econômica – objetivando conferir, de forma eficiente, a 

todos aqueles situados em situação jurídica idêntica, um mesmo tratamento, o que, em ultima 

ratio, evitaria distorções incompatíveis com os ditames (democráticos) da justiça fiscal. Mais 

ainda, sendo os Estados Fiscais custeados por meio de receitas de origem tributária, importa 

reconhecer que a eficiência buscada pela Administração Fazendária está, 

contemporaneamente, marcada por uma pressão fiscal nunca antes vista.  

   Diante da entronização dos “autolançamentos”, ora considerada, revelou-se 

obsoleto, consoante restará adiante esclarecido, o antigo perfil da relação jurídico-tributária, 

permeada, outrora, pela imperatividade do poder estatal, cujo corpo administrativo detinha, 

com exclusividade, competência para imputar, aos cidadãos, responsabilidade pelo 

adimplemento de tributos. A partir do novo modelo de gestão fiscal em apreço,  J. L. 

Saldanha Sanches, tratou de distinguir as relações jurídicas de cunho fiscal em duas 

modalidades distintas: (i) as relações jurídicas procedimentais, respeitante aos deveres de 

cooperação; (ii) as relações jurídicas materiais, de cunho obrigacional, as quais dizem 

respeito aos deveres de prestação pecuniária, impostos aos contribuintes.145 

      Evidencia-se fora de contexto, em um Estado Fiscal, marcado pela 

massificação das relações jurídicas, sustentar a competência exclusiva da Administração 

                                                           
144 Trata-se de atividade fiscalizatória amparada por extenso cabedal legislativo, como é o caso, e.g.,  da Lei 
Complementar 105/2001, a qual se reporta à transferência, para a Administração Fazendária, de dados bancários 
dos contribuintes.  
145 SANCHES, J. L. Saldanha. Manual de Direito Fiscal. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 247. 



68 

 

Fazendária para fins de constituição do crédito tributário. Não foi outra a conclusão a que 

chegou Paulo de Barros Carvalho, que, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, reconheceu o 

declínio da modalidade de lançamento tributário ex officio: 

Acontece que nas ordens positivas das sociedades atuais, o lançamento, enquanto ato 
jurídico-administrativo que aplica a regra-matriz de incidência a uma situação 
concreta do mundo circunstante, passou a existir em quantidade cada vez mais 
reduzida. O tamanho tendencialmente estável dos aparatos administrativos, em 
proporção ao crescimento acentuado do universo dos sujeitos passivos vem 
determinando que as legislações atribuam, aos contribuintes, a “competência” para 
expedir o ato de linguagem responsável pela introdução da norma individual e 
concreta no sistema do direito positivo. Desse modo, crescem os deveres 
instrumentais ou formais cometidos ao devedor do tributo, aumentando, 
correlativamente, o dever de vigilância do Poder Público.146  

   Com efeito, a transferência, para os contribuintes, do dever de constituir os 

próprios créditos tributários que entedessem devidos, alterou, sobremaneira, os contornos da 

relação jurídica de cunho fiscal. Testemunhou-se um recuo da imperatividade estatal pura e 

simples de outrora para que fosse consagrado um critério (obrigacional) mais voltado à 

cooperação daqueles que integram os polos ativo e passivo de tal relação. Não é diversa a 

conclusão a que chegou Diogo Feio:  

A evolução do “antigo” modelo da relação jurídica tributária passou por isso pela sua 
privatização, ou seja pela transferência para os contribuintes de uma série de deveres 
que originariamente incumbiam à Administração. Este fenómeno tem por isso uma 
influência directa na actividade de inspecção tributária, visto que esta privatização 
possibilitou que a Administração se libertasse de uma série de funções, e, em 
consequência, canalizasse os seus recursos para o desempenho de outras funções, 
nomeadamente as funções de controlo e fiscalização. Esta realidade conduziu por isso 
à impossibilidade factual de o Estado conseguir cumprir todas as tarefas a que se 
encontra obrigado, sem comprometer a sua actividade de controlo, isto é razões de 
praticidade e exequibilidade que estão na génese deste fenómeno que impõe aos 
contribuintes a obrigação de auxiliar o Estado na prossecução das suas funções.147  

    No novo perfil da relação fiscal, ora considerado, um antagonismo ganha 

relevo: à medida que a Administração vê aumentado o seu poder de fiscalização e controle, 

ocupando-se, assim, com a gestão dos tributos, perde, para os contribuintes, o espaço que, 

outrora, era-lhe reservado, no que tange à função de proceder à constituição dos créditos 

tributários. Trata-se de realidade facilmente verificada, no Brasil, onde, como visto, na praxis 

fazendária, é patente a atuação dos sujeitos passivos com vistas a: (i) identificar os efeitos 

tributários decorrentes das condutas que adotam no mundo da vida, situando-as a partir de 

                                                           
146 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, 
p. 436.  
147 FEIO, Diogo. A substituição fiscal e a retenção na fonte: o caso específico dos impostos sobre o 
rendimento. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 117.  
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coordenadas de tempo e de espaço; (ii) aplicar, a tais condutas, as normas jurídicas que sobre 

estas incidem; (iii) quantificar o valor da prestação devida.  

   À Administração Fazendária, foi reservada, com exclusividade, noutro giro, a 

competência para apurar se os contribuintes efetivamente estão cumprindo, a cada 

“autolançamento” que empreendem – ou deixaram de empreender – a obrigação tributária 

principal e o cabedal de obrigações tributárias acessórias que lhe são correlatas, cuja 

observância lhes foi imposta, a fim de que estes pudessem desempenhar, de forma previsível 

(do ponto de vista quantitativo e qualitativo), a nova “competência” que lhes foi outorgada. É, 

justamente, neste particular que, ainda, se verificam, em grande monta, lançamentos, 

empreendidos por agentes fiscais, com eficácia mais corretiva que constitutiva.148 

  A “competência” outorgada, aos contribuintes, para que – exercendo a 

liberdade de determinação econômica que lhes foi conferida pelo modelo de Estado Fiscal – 

pudessem constituir os próprios débitos frente ao Erário, não se compatibiliza, por certo, 

conforme demonstrará este trabalho, com a evasão fiscal. Não deve a fraude, logo, 

razoavelmente, escapar ao exercício do poder de fiscalização e controle da Administração 

Fazendária. Destacou-se bem o termo fraude, eis que, na estadualidade fiscal contamporânea, 

há sim espaço para as modalidades de economia de tributos licitamente empreendida pelos 

indivíduos, a partir dos “autolançamentos” que, validamente, promovam.  

   Centrando-se no caso brasileiro, por mais que vozes discordantes da doutrina – 

em observância estrita ao art. 142 do CTN – reservem, exclusivamente, à Administração, a 

competência para promover lançamentos tributários, é certo que, na praxis fazendária pátria, 

verificam-se hipóteses em que os próprios contribuintes, através de normas individuais e 

concretas, procedem à constitução de seus próprios débitos de cunho fiscal. Neste particular, 

interessante é a posição sustentada por Denise Lucena Cavalcanti, para quem, o fato de o 

crédito tributário poder ser constituído, diretamente, pelo cidadão contribuinte, sequer retira o 

caráter compulsório do tributo, previsto no art. 3º do CTN. Compulsório, segundo a autora, 

seria o pagamento, e não o lançamento149. 

                                                           
148 Idêntica é a posição de Paulo de Barros Carvalho: “No modelo atual, o Fisco exerce atividade controladora do 
poder privado, deparando-se com eventos que denotem a possibilidade de direitos subjetivos da fazenda pública. 
Nesses casos, o ato de constituição do crédito é produzido com o objetivo de desconstituir aquel’outro de 
iniciativa do sujeito passivo, no contexto, é claro, do processo administrativo tributário.” (Direito Tributário, 
Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, p. 436). 
149 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2004, p. 99. No mesmo sentido, posiciona-se James Marins: “Há hipóteses cada vez mais 
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   Na realidade brasileira, percebe-se que o recuo da Administração Fazendária, 

no que tange à constituição dos créditos tributários, foi acompanhado pelo aumento das 

declarações prestadas pelos contribuintes e/ou por terceiros vinculados aos fatos geradores 

dos tributos; declarações estas, inicialmente, reguladas pelo Ministro da Fazenda (art. 5º do 

Decreto-Lei nº 2.124/84) e, hoje, postas sob o crivo da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, conforme prescrito no art. 16 da Lei nº 9.779/99. Confirma-se tal assertiva, facilmente, 

com alguns exemplos, correntes na praxis fiscal pátria, de que fazem parte: (i) as Declarações 

do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas; (ii) a Declaração de Débitos e Créditos 

Tributários Federais - DCTF (IN SRF 126/98); (iii) a Declaração de Imposto de Renda Retido 

na Fonte - DIRF (IN SRF 146/99); (iv) a Declaração de Informações sobre Atividades 

Imobiliárias - DIMOB (IN SRF 304/03); (v) o Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI - 

DCP (IN SRF 314/03); (vi) o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - 

DACON (IN 365/03); (vii) a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - 

DIMOF (IN SRF 811/08); (viii) a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde - DMED (IN 

SRF 985/09); (ix) a Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI (IN SRF 1.112/10) etc.  

   Ilustra a redefinição da atuação fazendária em foco, o julgamento, no Superior 

Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n. 1.105.947/PR, no qual, examinando a 

obrigatoriedade da apresentação anual da Declaração de Informações sobre Atividades 

Imobiliárias – DIMOB, criada pela Instrução Normativa SRF 304⁄2003, por 

construtoras, incorporadoras, imobiliárias e administradoras, concluíram os Ministros: (i) que 

o sistema tributário moderno baseia-se nas informações prestadas pelo próprio contribuinte e 

por terceiros envolvidos com as operações e situações tributadas, posteriormente verificadas 

pela Administração; (ii) que as relações de massa exigem essa sistemática para garantir a 

eficiência da arrecadação e a justiça fiscal; (iii) que não fosse a participação dos sujeitos 

passivos nos lançamentos tributários, seria necessária uma superestrutura fiscalizatória, em 

                                                                                                                                                                                     

frequentes na legislação tributária brasileira em que a exigibilidade do crédito tributário se dá 
independentemente do labor da autoridade fiscal em realizar a formalização da obrigação, pois nesses casos a 
própria norma tributária alberga o plexo de elementos necessários à perfeita individualização da obrigação 
(critério material, espacial e temporal) e modo de adimplemento, sobretudo quanto aos prazos de declaração e 
vencimento da obrigação (prazo certo de vencimento), que, em verdade, conferem exigibilidade ao crédito 
independentemente de qualquer notificação fazendária, ou, em outras palavras, é o especial conteúdo da norma 
tributária disciplinadora dos tributos que sujeita o contribuinte ao lançamento por homologação ou por 
declaração que atribui exigibilidade ao crédito tributário.” (Direito Processual Tributário Brasileiro. São 
Paulo: Dialética, 2001, p. 209). 
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cada esfera de governo, capaz de auditar individualmente milhões de contribuintes a cada ano, 

o que seria “irreal, antieconômico, ineficiente e contraria o princípio da boa-fé objetiva”.150 

   É inegável a presença, na estadualidade fiscal brasileira, do ato-norma 

formalizador instrumental, por meio do qual o particular, avaliando a juridicidade de um 

suporte fático realizado, constitui o próprio débito para com o Erário, participando, 

ativamente, da arrecadação estatal. Trata-se de realidade da qual não se afasta, inclusive, a 

jurisprudência pátria, a qual considera dispensável um novo ato (proveniente da 

Administração Fazendária) de formalização do crédito, quando este constar de declaração 

previamente emitida pelo próprio contribuinte.151  

   É forma de constituição do crédito tributário, por ato do sujeito passivo, 

também, também reconhecida pela jurisprudência pátria, o depósito judicial, do montante que 

será debatido, em Juízo, pelo contribuinte. Isto porque, nesta hipótese, o próprio sujeito 

passivo da exação procederá à quantificação do valor que entende devido, suspendendo a 

exigibilidade do crédito tributário, à mesma referente, sem que a Administração Fazendária 

concorra para tanto.152  

   O novo papel desempenhado, pelos contribuintes, com vistas à constituição dos 

próprios débitos junto ao Erário, consoante brevemente alinhavado no início deste tópico, tem 

redefinido os contornos da relação fiscal, a qual tem assumido um caráter menos impositivo – 

sob a perspectiva estatal – e mais obrigacional. A intervenção administrativa (reduzida), na 

contemporaneidade, cinge-se, como se verá adiante, aos casos de incumprimento, pelos 

particulares, de seus deveres para com o Fisco, ao “momento patológico da relação jurídico-

tributária”, na expressão de J. L. Saldanha Sanches.153   

   Como visto, sendo a quantificação das obrigações tributárias tarefa cada vez 

mais complexa, diante da dinâmica econômica contemporânea, seria pouco eficiente 

continuar a submetê-la, integralmente, ao crivo da Administração Pública, daí porque os 

                                                           
150 STJ – REsp 1105947/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
23/06/2009, DJe 27/08/2009. 
151 É o que diz, exatamente, a Súmula nº 436 do STJ: “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo 
débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.” Confira-se 
ainda: STJ – REsp 962379/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
22/10/2008, DJe 28/10/2008. 
152 STJ – AgRg no REsp 1163271/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 
19/04/2012, DJe 04/05/2012. No mesmo sentido: STJ – REsp 1216466/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 
04/12/2012. 
153 SANCHES, J. L. Saldanha. Manual de Direito Fiscal. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 246. 
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contribuintes testemunharam o acréscimo, ao seu tradicional dever de prestação pecuniária, de 

outros, voltados à cooperação com os entes tributantes – especialmente porque são os próprios 

contribuintes aqueles que detêm, em realidade, a melhor informação sobre o reflexo tributário 

dos atos negociais que adotam no mundo da vida.154 

   Não há mais como se atribuir, à novel relação tributária, a condição de locus 

privilegiado para o mero exercício do poder estatal pelo agentes fazendários,  em que os 

contribuintes seriam súditos  do arbítrio de um Estado lançador de tributos e de suas 

potestades indefinidamente exercitáveis. Isto porque, na estadualidade fiscal contemporânea, 

a lei constitui a régua, quer da conduta (cooperativa) do Fisco, quer dos contribuintes, 

penalizando aqueles que se desviam dos seus estreitos comandos.155  

  À luz de tudo o quanto restou esposado, importa, enfim, asseverar, ainda, que 

não pretende este trabalho atribuir, aos atos praticados pelos sujeitos passivos, com vistas à 

constituição de seus créditos para com o Fisco, a feição de atos administrativos. É que, por 

maior que seja a cooperação entre os integrantes dos polos ativo e passivo da novel relação 

fiscal, os contribuintes não integram a Administração Pública; seus atos, destarte, à medida 

que produzem, concretamente, reflexos tutelados pelo Direito Administrativo e Tributário, 

reputam-se atos jurídicos strictu sensu, e não atos de mera obediência às normas – recebendo, 

logo, a proteção que lhes confira cada ordenamento jurídico, em cada tempo e lugar.156  

   É, justamente, do perfil obrigacional que tem se consolidado na nova relação 

fiscal que, cada vez mais, é maior a interseção entre o Direito Tributário e o direito Privado, 

de onde o primeiro foi buscar seus institutos. É o que se pretende examinar no tópico 

seguinte, o qual disporá sobre a proteção da boa-fé dos contribuintes, pelo Estado, a qual tem 

sido reclamada, no novo perfil das relações fiscais, intaurado na estadualidade fiscal 

                                                           
154 Para mais acerca do deslocamento da função de “liquidação” do Fisco, para os contribuintes, em atenção aos 
imperativos da praticidade e da economia, vide: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. O poder de polícia fiscal. 
Belo Horizonte: Melhoramentos, 2001, p. 268 e ss..    
155 O mesmo entendimento é sustentado por Denide de Lucena Cavalcanti: “Enfocando a relação entre Fisco e 
cidadão-contribuinte em posição de igualdade e submissão à lei, resguardando somente a prevalência justificada 
do interesse público ao interesse privado, tem-se que a imposição tributária decorre não da mera soberania 
estatal, mas da ordem legal. Em outras palavras, o tributo deve ser pago não porque o Fisco está exigindo, mas 
porque a lei assim o determina. O Fisco tem o poder-dever de cobrar o tributo, e o cidadão-contribuinte o poder-
dever de arrecadar – poder no sentido de ter autorização e a possibilidade de efetuar tais atos.” (Crédito 
Tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 30). 
156 Entendimento diverso é sustentado, na doutrina pátria, por autores como Luciano Amaro (Direito Tributário 
Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 356 e ss.) ou José Souto Maior Borges (Lançamento 
Tributário. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 392 e ss.). Relembra-se, também, a posição de Alberto Xavier, 
transcrita no tópico antecedente, para quem, nos “autolançamentos”, os contribuintes, apenas, praticariam atos 
de adequação às normas tributárias vigentes.  
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contemporanea, onde é latente um fenômeno antagônico, pautado na redução dos papeis 

desempenhados pelo Estado, com vistas a minimizar dispendios publicos, e a consagração, 

correspondente, do principio da livre-iniciativa dos particulares.157 Se os sujeitos passivos, 

nos termos do ordenamento jurídico vigente, detêm, contemporaneamente, poderes para 

constituir, por atos próprios (entrega de DCTF e.g.), os seus débitos frente ao Erário, precisam 

confiar – sob pena de se ver retirada do Direito a estabilidade que lhe é inerente – que tais atos 

(dotados de eficácia jurídica imediata), ainda que praticados da forma tributariamente menos 

onerosa – “autolançamentos” elisivos – somente serão revistos, pela Administração 

Fazendária, quando praticados à revelia da lei ou quando eivados de fraude. 

7. Interseções entre o Direito Tributário e o Direito Privado. A atuação da 

Administração Fazendária e dos contribuintes sob os ditames da boa-fé. 

    Apesar de o Direito Tributário ser ramo do Direito Público, possuindo os seus 

contornos rigidamente definidos em sede constitucional, este se vale, consonante brevemente 

asseverado no tópico anterior, de técnicas criadas pelo Direito Privado, para fins de definição 

metodológica de seu objeto. É o que se verifica, por exemplo, na estadualidade fiscal 

contemporânea, em que a cobrança de tributos deixa de ser o reflexo de mera potestade 

estatal, de simples decorrência da soberania do Poder Público, para constituir verdadeira 

relação jurídica, marcada pela distribuição mútua de direitos e de deveres entre os integrantes 

da Administração Fazendária e os contribuintes. Igual é a posição adotada por J. L. Saldanha 

Sanches: 

A adopção da técnica da relação jurídica conduzirá à estruturação das situações 
jurídicas tributárias de acordo com os moldes já existentes no Direito Privado: sujeito 
passivo e sujeito activo na relação jurídica, e objecto do imposto. Vai conduzir, 
igualmente, à criação de um direito das obrigações de ordem pública. Este inclui 
matérias como a pretensão tributária, a obrigação tributária – com os seus nascimento, 
vencimento e cumprimento –, a prestação fiscal, a prescrição das dívidas e a 
caducidade do poder de tributar. Nos casos patológicos procede ainda à definição da 
responsabilidade do sujeito passivo, pelo incumprimento e das sanções no caso de 
cumprimento tardio – falamos dos juros compensatórios, nos casos de retardamento 
culposo na liquidação da obrigação, dos juros de mora para os atrasos no pagamento 
de uma dívida fiscal e, numa ordem inversa, dos juros indenizatórios, a pagar, pela 
Administração Fiscal, no caso de cumprimento de uma obrigação tributária que se 
revelou indevida e que foi paga por falta imputável ao Fisco.158 

    As normas jurídicas contidas nas leis – enquanto expressão escrita de um juízo 

hipotético posto pelo legislador – são o fruto de uma interação dinâmica destas (nos planos 
                                                           
157 Para um estudo acerca do maior diálogo entre os administrados e o Poder Público, na atual praxis do Direito 
Administrativo, recomenda-se: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações no Direito Administrativo. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.   
158 SANCHES, J. L. Saldanha. Manual de Direito Fiscal. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 245. 
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vertical e horizontal) com a totalidade do sistema jurídico em que foram inseridas. Neste 

sentido, pode-se afirmar que não existe um legislador tributário que se contraponha, 

validamente, ao legislador civil ou ao constitucional. Isto porque todas as normas de 

determinado sistema jurídico exercem, umas sobre as outras, ininterruptamente, ações e 

reações. 

    É, justamente, a partir da totalidade do sistema jurídico, ora apregoada, que se 

pode aferir a validade ou a invalidade de determinada norma jurídica. Juízos de 

constitucionalidade ou mesmo o controle de antinomias, neste sentir, serão sempre realizados 

à vista da inteireza do ordenamento jurídico, confirmando ou expurgando a presença de 

normas no bojo deste. Afirma, então, categoricamente, Alfredo Augusto Becker que “a 

autonomia do Direito Tributário é um problema falso e falsa é a autonomia de qualquer outro 

ramo do direito positivo.”159 

   O Direito Tributário, decerto, enquanto construção dogmática, poderá ter 

princípios e conceitos próprios (art. 109 do CTN). Toda a construção do Direito Positivo 

pressupõe a liberdade do legislador de valorar, à sua maneira, a realidade exterior, para fins de 

criação normativa, numa tentativa, às vezes artificial, de conformar as conflitantes 

expectativas estatais e humanas que se debatem no mundo da vida, fornecendo certeza 

àqueles submetidos às normas jurídicas. 

   Tais princípios e conceitos, entretanto, para serem válidos, deverão guardar 

correspondência / coerência com a inteireza do ordenamento jurídico em cuja topografia 

forem situados. Esta é, justamente, a exegese que se espera do art. 110 do CTN, segundo o 

qual a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, 

conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela 

Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito 

Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Cede espaço, 

destarte, na contemporaneidade do Direito, a clássica distinção entre Direito Público e Direito 

Privado, à qual se pode emprestar valor, apenas, para que, didaticamente, sejam submetidos, à 

análise, os efeitos próprios de determinados feixes de regras, dotadas de características 

comuns. É o que ensina Heleno Taveira Tôrres: 

Não há como aceitarmos participações autônomas no âmbito interno do sistema, 
segundo certas materialidades. Por uma, porque o plexo de relações internormativas 
vão a infinito, impedindo qualquer composição de sentido para textos analisados em 

                                                           
159 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 29. 
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apartado do todo sistêmico, desgarrado do plexo de relações de subordinação e 
coordenação que o estruturam; por duas, porque a teoria da autonomia científica é 
uma construção que vê a norma como algo dado e não como algo construído pelo 
intérprete, como produto do ato de aplicação, portanto; e, por três, porque o sistema 
pressupõe unidade e unicidade permanentes, sob pena de se descaracterizar como tal. 
Somente um corte didático pode permitir a tímida demarcação no campo material que 
se pretenda estudar, mesmo que se reconheça a limitação e o conhecimento 
simplesmente parcial que esta metodologia pode possibilitar. Eis a nossa primeira 
refutação à teoria autonômica do direito tributário.160   

   A ausência de unidade de determinado sistema, finda por retirar, do conjunto 

de normas jurídicas que se enfeixam para constituí-lo, a essência da juridicidade, que consiste 

na substituição do arbítrio pela certeza. A estruturação do ordenamento jurídico, assim, deverá 

atender a alguns critérios: (i) o de unidade das normas que o compõem; (ii) o da coerência 

interna (formal e material) de tais normas; (iii) por consequência, o da completude do 

conjunto. Bem ilustram o posicionamento ora sustentado as palavras de Norberto Bobbio: 

A teoria do ordenamento jurídico foi “inventada”, isto é, introduzida, ex novo pelo 
próprio positivismo. Antes do seu desedenvolvimento faltava no pensamento jurídico 
o estudo do direito considerado não como norma singular ou como um acervo de 
normas singulares, mas como entidade únitária constituída pelo conjunto sistemático 
de todas as normas.161   

     A inserção contemporânea, na topografia constitucional brasileira, de normas 

provenientes dos mais diversos âmbitos de atuação do Direito (fenômeno da 

constitucionalização), bem se prestou a atender aos três critérios referidos no parágrafo 

anterior. É que, consoante restará esclarecido no próximo capítulo, o texto constitucional, 

hoje, funciona como o norte conformador do Direito pátrio, um fundamento de validade 

comum.162 Percebe-se, portanto, que a simples alocação de parte das normas tributárias 

vigentes no país, para o bojo do Código Tributário Nacional – por mais que isto represente a 

uniformização no tratamento de alguns princípios, institutos jurídicos e técnicas caros à 

fiscalidade pátria – não é bastante para conferir autonomia ao Direito Tributário. Sustentar 

                                                           
160 TÔRRES. Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 41. 
161 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico – Lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1999, p. 
197. 
162 A unidade / coerência do sistema jurídico pátrio, apregoada neste trabalho, restou reconhecida, pelo Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do RE 215107 AgR, sob a relatoria do  Min. CELSO DE MELLO (julgado em 
21/11/2006, DJ 02-02-2007), em que, examinando a natureza jurídica das normas que integram o ADCT 
(precisamente o art. 33 que trata do pagamento parcelado de precatórios), concluíram os Ministros que os 
postulados que informam a teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o necessário substrato doutrinário 
assentam-se na premissa fundamental de que o sistema de Direito Positivo, além de caracterizar uma unidade 
institucional, constitui um complexo normativo cujas partes integrantes devem manter, entre si, um vínculo de 
essencial coerência, daí porque não haveria desníveis ou desigualdades entre as disposições do ADCT e as 
demais normas da CF/88. 
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entendimento diverso, cumpre-se apontar, é não compreender o próprio fenômeno (moderno) 

das codificações.163  

   A codificação das grandes áreas do Direito, na lição de Winfried Hassemer, fez 

surgir, após um longo período de fragmentação, a oportunidade de uma jurisprudência segura, 

com todas as consequências desta para a proteção dos direitos de cidadania. Isto porque, na 

visão do autor, o Direito Codificado “implicou a redução a escrito e o certificar de posições 

jurídicas face à arbitrariedade do Estado e à inovação jurisprudencial”.164 Em suma, a 

codificação se traduz em previsibilidade para aqueles, à mesma, submetidos, porquanto 

fornece, do ponto de vista formal, um ponto de partida único (um único diploma normativo) 

para a Administração, os contribuintes e, até mesmo, o legislador que, em regra, ao elaborar 

novas normas jurídicas, deverá fazê-lo de forma coerente com o todo previamente codificado. 

É, extamente, da necessidade de coerência material acima referenciada, que se pode aferir, 

sob uma perspectiva substancial, a importância das codificações para a previsibilidade do 

Direito, eis que estas têm o condão de eliminar contradições e descontinuidades dos vários 

institutos e técnicas jurídicas de que se vale determinado ramo de expressão do jurídico, 

harmonizando-se, assim, entendimentos, eventualmente divergentes, acerca destes. 

                        A centralidade / conformação de um ordenamento jurídico não se atinge, 

todavia, a partir dos múltiplos Códigos de que este possa ser composto. Isto por uma razão até 

formal – a mesma que ensejou as codificações a partir do século XIX – qual seja: a 

necessidade de um único diploma normativo, como marco zero comum para todos aqueles 

submetidos a uma pluralidade dispersa de normas jurídicas. Já neste momento, então, cumpre-

se antecipar a temática do capítulo subsequente, o qual se ocupará em demonstrar que, 

contemporaneamente, a centralidade / conformação dos ordenamentos jurídicos tem sido 

buscada nos textos constitucionais pátrios, dos quais são decorrentes os Códigos em apreço. 

Utilizando-se da expressão cunhada por Heleno Taveira Tôrres, em atenção ao princípio 

                                                           
163 Acerca das codificações como um produto da modernidade, sugere-se: HASSEMER, Winfried. Sistema 
Jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei. In KAUFMANN, Arthur e Hassemer, Winfried. Introdução à 
filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Revisão cientifica e coordenação de António Manuel 
Hespanha. Tradução de Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 281- 300; 
GONTIJO, Lucas de Alvarenga. Discussão crítica sobre as relações entre o princípio da legalidade, o fenômeno 
da codificação e a teoria da sistematização do direito. In BRANDÃO, Cláudio, CAVALCANTI, Francisco e 
ADEODATO, João Maurício (Coordenadores). Princípio da Legalidade: Da Dogmática Jurídica à Teoria do 
Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 107 - 120. 
164 HASSEMER, Winfried. Sistema Jurídico e codificação: A vinculação do juiz à lei. In KAUFMANN, Arthur e 
Hassemer, Winfried. Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Revisão 
cientifica e coordenação de António Manuel Hespanha. Tradução de Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, p. 285. 
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segurança dos partícipes da relação tributária, ditas codificações devem ser elaboradas e 

compreendidas como uma “expansão concêntrica em relação à Constituição” 165. 

                        A existência, no plexo legislativo pátrio, da Lei n. 5.172/66 (CTN), à luz do 

exposto, de forma alguma, confere, ao Direito Tributário pátrio, uma autonomia de conteúdo 

suficiente para desvencilhar os seus institutos e técnicas do todo do ordenamento jurídico 

brasileiro – constitucionalmente informado, como se verá adiante. Separar tal Código da 

Constituição Federal de 1988, enquanto texto, assim, revela-se possível, apenas, do ponto de 

vista didático, mas não compromete, como tem insistido este trabalho, de forma alguma, a 

inteireza da exegese do Direito vigente no país.  

   Na esteira dos parágrafos anteriores, a interseção entre o Direito Tributário e o 

Direito Privado, em verdade, não deve ser considerada uma novidade da estadualidade fiscal 

contemporânea, a que se referiu o tópico antecedente. Pelo contrário: a coerência entre as 

prescrições de tais ramos do Direito foi reclamada desde o momento em que o plexo de 

normas jurídicas de determinado Estado passou a ser visto, em sua completude, como um 

ordenamento, como um todo ordenado de sentido. Dita estadualidade fiscal, apenas, ocupou-

se em consagrar – evidenciando-a na atualidade do Direito pátrio – a utilização, para fins 

fiscais, de institutos do Direito Civil, como é o caso da categoria dogmática das obrigações e 

da relação jurídica.  

   Apregoar a autonomia técnica do Direito Tributário significa atribuir-lhe um 

objeto próprio de investigação, distinto das normas jurídicas, o que é inaceitável, 

especialmente, no caso brasileiro, em que o texto constitucional, como se verá no próximo 

capítulo, ocupou-se amiúde com o tema da tributação, condicionando-lhe a validade aos 

estritos limites balizados pelo legislador. 

    Por fim, importa considerar que a privatización de la gestión tributaria166
, 

anteriormente referida, reclamou novos paradigmas hermenêuticos que pudessem, de forma 

segura, tutelar quer o desempenho das novas atribuições (fiscalizatórias) da Administração 

Tributária, quer a confiança dos contribuintes de que os atos que praticam – com vistas à 

constituição dos próprios débitos para com o Erário – não serão revistos, a qualquer título, de 

                                                           
165 TÔRRES. Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 44. 
166 Expressão tomada por empréstimo da obra de José Juan Ferreiro Lapatza: La privatización de la gestión 
tributaria y las nuevas competencias de los Tribunales Económico-Administrativos. Revista Española de 
Derecho Financiero, n. 37, Madrid: Civitas, p. 85, 1983. 
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forma arbitrária e, consequentemente, imprevisível, pelos agentes fazendários. Isto porque, o 

aumento da participação, dos particulares, no desempenho dos procedimentos arrecadatórios 

contemporâneos, findou por transformá-los, consoante já restou alinhavado, em intérpretes e 

aplicadores das normas tributárias, devendo o Estado fornecer-lhes, por esta razão, segurança, 

quer no que tange ao câmbio das normas jurídicas a serem interpretadas e aplicadas (daí o 

princípio da anterioridade), quer no que tange à desqualificação, em sede administrativa, dos 

atos de aplicação destas, promovidos, de mais em mais, pelos próprios sujeitos passivos da 

relação fiscal. Bem sintetiza o raciocínio ora colacionado a lição de Luciana Grassano de 

Gouvêa Mélo: 

Se ao cidadão se impõe a tarefa de aplicar e, consequentemente, de interpretar as 
normas tributárias, quase sempre de alta complexidade e grande volume, não é 
razoável que qualquer discrepância de entendimento entre a interpretação conferida à 
lei pelo contribuinte e aquela empreendida pela Administração, em sua atividade de 
fiscalização e controle, seja imediatamente considerada como um comportamento 
infrator, sujeito à aplicação de sanção. Por outro lado, se a Administração tributária 
passa a exercer uma tarefa eminentemente de fiscalização e controle da atividade de 
interpretação e aplicação de normas levadas a cabo pelos contribuintes, é razoável que 
ela disponha de meios eficazes para identificar as circunstâncias atinentes ao 
nascimento das obrigações tributárias.167   

   A estabilização, logo, entre as pretensões fiscais fiscalizatórias, com vistas à 

eficiência na arrecadação, e a proteção à confiança dos contribuintes de que os seus atos de 

interpretação e aplicação do ordenamento tributário, no momento de constituição de seus 

débitos para com o Erário, restarão mantidos pelos agentes fazendários pode ser alcançada por 

meio da observância, por ambos os sujeitos da nova relação fiscal, de uma fundamental regra 

de calibração168: a boa-fé, que retira, do Direito, a consequencialidade automática que poderia 

ser reclamada por raciocínios jurídicos pautados em uma estrita linearidade, fornecendo-lhe 

mais equidade.169  

   O primado da boa-fé, na praxis fazendária contemporânea, traduz-se, logo pelo 

dever constitucional implícito de cooperação entre os sujeitos ativo e passivo de uma relação 

fiscal; dever este tão consentâneo com a escolha (democrática), pelo legislador pátrio, do 

                                                           
167 MÉLO, Luciana Grassano de Gouvêa. Estado Social e Tributação: uma nova abordagem do dever de 
informar e a responsabilidade por infração. Recife: Editora Universitária UFPE, 2008, p. 154. 
168 Para mais sobre regras de calibração recomenda-se: FERRAZ JR., Introdução ao Estudo do Direito – 
Técnica, Decisão, Dominação. São Paulo: Atlas, 2011.  
169 Ilustrativa, neste sentir, é a lição de Menezes Cordeiro: “A admissão de fracturas intra-sistemáticas, expressão 
de princípios válidos por igual, mas em contradição substantiva, implica o firmar de uma sistemática diferente. A 
ordenação de acordo com pontos de vista unitários que, em linha kantiana conhecida, informa o pensamento 
sistemático, deve ceder a uma arrumação concorde com vetores cruzados, ou quiçá, opostos. A unidade do 
sistema terá de ser procurada noutras latitudes.” (Da Boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Livraria Almedina, 
1984, p. 1113). 
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instituto jurídico da obrigação como núcleo do ordenamento tribuário vigente no país, em 

detrimento da mera noção de arrecadação como decorrência da impositividade / 

coercibilidade do poder estatal, sustentada outrora.170 E o conteúdo da boa-fé, ora 

considerada, advém, a seu turno, da conjunção entre os princípios da legalidade e da 

segurança jurídica – aos quais se dedicará o próximo capítulo. 

   Emmanuel Kornprobst, em trabalho clássico acerca da aplicação da boa-fé no 

Direito Fiscal francês, admite-a, a título de axioma,  sob duas formas: (i) uma bonne foi de 

connaissance e (ii) uma bonne foi d'action.171 Em ambos os casos, tal postulado invoca a 

lealdade – que informa e que se manifesta – no comportamento das partes que compõem a 

relação obrigacional de cunho tributário; ostenta, portanto, um caráter bilateral, no sentido de 

que deverá ser observado, mutuamente, tanto pelo agente fazendário, bem como pelo 

contribuinte. 

   Se o agente fazendário, conforme assevera Klaus Tipke, atua como “fiduciario 

de la comunidad solidaria integrada por todos los contribuyentes”, para cumprir o seu labor, 

deverá pautar-se na lei e, ainda, levar em consideração circunstâncias favoráveis aos 

contribuintes, aos quais deve ser garantido espaço para o exercício do contraditório, antes que 

se proceda, administrativamente, à liquidação tributária. Defende, então, o autor em foco que 

a arrecadação estatal não deve ser irrestritamente perseguida pela Administração Fiscal, mas, 

pelo contrário, deverá revelar-se consentânea com o Direito: 

En general puede afirmarse que los funcionarios de Hacienda no tienen el deber de 
“recaudar todos los impuestos posibles” con cualquier tipo de medios. El aumento de 
recaudación no puede ser el estímulo ni la medida del rendimiento del funcionario de 
Hacienda. Su ideal ha de ser, más bien, el de tutelar el Derecho tributario.172  

   Em continuidade ao parágrafo antecedente, importa registrar que, em razão do 

peculiar modo de estruturação do sistema tributário pátrio, com base em conceitos jurídicos 

                                                           
170 Luciana Grassano de Gouvêa Mélo sustenta que “o dever de colaboração com a Administração tributária 
encontra-se ainda implícito na previsão constitucional de tratamento isonômico, no sentido de que todos têm o 
dever de igualmente submeter-se ao pagamento do tributo devido, desde que realizado o seu fato gerador, o que, 
por seu turno, gera para a Fazenda Pública o direito-dever de fiscalizar e exigir declarações dos contribuintes, 
cuja veracidade deve ser verificável por meio, entre outros, de informações prestadas por terceiros.” (Estado 
Social e Tributação: uma nova abordagem do dever de informar e a responsabilidade por infração. Recife: 
Editora Universitária UFPE, 2008, p. 161). 
171 KORNPROBST, Emmanuel. La notion de bonne foi: application au droit fiscal français. 1978. 409 f. Tese 
(Doctorat d'État: Droit privé) Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1. Paris.  
172 Tradução livre: Em geral, pode-se dizer que os funcionários do Tesouro não têm o dever de "arrecadar todos 
os tributos possíveis", com qualquer tipo de meios. O aumento da receita não pode ser o estímulo ou funcionário 
do Tesouro ou a medição de seu desempenho. Seu ideal, em verdade, deverá ser o de proteger o Direito 
Tributário. (TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Tradução de Pedro M. 
Herrera Molina. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 82).  
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fechados – impropriamente chamados de “tipos fiscais” – do qual decorre o princípio da 

estrita legalidade, para fins de constituição e cobrança válidas de tributos, os ímpetos da 

Administração Fiscal encontram-se, sobremodo, disciplinados pelo legislador; não detém esta, 

portanto, competência para exercer a função fiscalizatória e sancionadora de que foi investida, 

pela estadualidade fiscal contemporânea, para além das balizas legalmente estabelecidas. 

Sustentar entendimento diverso, como se verá no capítulo seguinte, equivale a retirar do 

Direito Tributário pátrio a essência de sua juridicidade, qual seja, a substituição do arbítrio do 

aplicador fiscal pela previsibilidade das leis – o que, em ultima ratio, viola a boa-fé 

reclamada, também, na conduta dos agentes públicos frente aos particulares.  

    A lealdade que deve marcar a nova relação jurídica fiscal, sob o viés 

fazendário, concerne, justamente, à crença dos contribuintes de que, ao procederem à 

constituição de seus créditos, perante o Erário, não serão surpreendidos com a desqualificação 

/ revisão de seus atos – tutelados pelo Direito, consoante já asseverado, e, portanto, jurídicos – 

pela Administração. Noutro giro, a praxis fazendária, configurada na contemporaneidade, por 

exigir intensa participação dos contribuintes, reclama destes, igualmente, atuação pautada em 

boa-fé para com o Fisco.  

   Já foi afirmado que os particulares, na atualidade do Direito Tributário, 

figuram como intérpretes e, ainda, aplicadores das normas fiscais. Diante da multiplicidade de 

normas que incidam, concorrentemente, sobre uma deterimnada situação da vida, poderão, 

logo, os sujeitos passivos da tributação adotar a prática negocial que represente o suporte 

fático de condição tributariamente menos onerosa ou ainda que não seja fato imponível de 

tributo (“autolançamentos” elisivos), sem que, nisto, reste caracterizada qualquer má-fé, mas, 

unicamente, o exercício válido da livre-iniciativa – interpretada em conjunto com os 

princípios da legalidade e da segurança jurídica – que lhes foi constitucionalmente 

assegurada. Em arremate, as palavras de Klaus Tipke: 

No es contraria a la ley la actuación de quien no realiza el hecho imponible y evita así 
el nacimiento de la obligación tributaria. Toda persona puedo organizar su actividad 
con vistas al menor pago de impuestos posible. La elusión fiscal consciente e 
planificada es una modalidad legal de resistencia fiscal. No es inmoral. Esto reconoce 
probablemente en todos los Estados de Derecho que respetan la libertad.173  

                                                           
173 Tradução livre: Não se revela contrária a lei a atuação de quem não realiza o suporte fático da tributação e, 
asism, evita o nascimento da obrigação tributária. Todos podem organizar as suas atividades com vistas à menor 
carga fiscal possível. A elisão fiscal consciente e planejada é uma forma legal de resistência fiscal. Não é imoral. 
Isto provavelmente reconhecem todos os Estados de Direito que respetem a liberdade. (TIPKE, Klaus. Moral 
Tributaria del Estado y de los Contribuyentes. Tradução de Pedro M. Herrera Molina. Madrid: Marcial Pons, 
2002, p. 110). 
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   Haverá que se falar em violação de boa-fé, passível de correção, por parte do 

Fisco, à luz do exposto, unicamente, quando os contribuintes se distanciarem, ao procederem 

à constituição de seus créditos para com o Erário, do ordenamento jurídico vigente – aqui 

entendido em sua totalidade – deixando de observar quer as normas que regulem o 

adimplemento de determinada obrigação tributária principal, quer aquelas que regulem o 

atendimento às obrigações tributárias acessórias, consectárias do dever de cooperação que 

informa, contemporaneamente, a relação fiscal, à qual foi atribuída feição eminentemente 

obrigacional.  
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CAPÍTULO III – A principiologia que informa o fenômeno elisivo no Brasil 

8. A constitucionalização do Direito Tributário brasileiro e os limites oponíveis ao 

poder de tributar 

   A título de ratificação da argumentação que vem sendo construída – acerca da 

viabilidade dos “autolançamentos” elisivos estuadualidade fiscal do Brasil contemporâneo – 

eis que já analisadas as normas tributárias sob as suas perspectivas estática e dinâmica, 

convém elucidar, no capítulo que ora se inicia, a peculiar posição ocupada por estas na 

topografia do ordenamento jurídico pátrio.  

    A atualidade do Direito brasileiro encontra-se marcada por uma unidade 

hermenêutica, porquanto a Constituição Federal de 1988 figura como ápice conformador da 

elaboração e aplicação das mais diversas legislações. Verifica-se, nestes termos, uma real 

mudança de paradigmas, à medida que a validade da interpretação dos Códigos, dentre os 

quais se destaca o Tributário, passa a depender, sobretudo, de uma coerência (material e 

formal) com as precrições encontradas no texto constitucional.  

  Desde 1988, firma-se, no país, um novo sentido de identidade constitucional174, 

marcado por um ponto de vista universal e pluralista, de respeito a uma legislação justa que 

trouxe, em seu arcabouço, garantias fundamentais para os contribuintes, como, por exemplo, 

as limitações ao poder de tributar, a serem esmiuçadas nos tópicos seguintes. Tanto é assim 

que, em matéria fiscal, categorias, conceitos e classificações, anteriormente dependentes, 

unicamente, de um sentido atribuído por normas infraconstitucionais de Direito Tributário, 

requerem, hoje, uma efetiva sintonia com os significados preordenados pelo legislador 

constituinte.  

    Sob a ótica presentemente revelada, as normas constitucionais, além de 

validarem as normas ordinárias, aplicáveis a cada caso concreto, são dotadas, inclusive, de 

capacidade para modificar institutos tradicionais do Direito Positivo à luz dos princípios que 

encerram. Neste toar, ainda que perfeita a subsunção das situações fáticas a determinados 

dispositivos legais, torna-se necessário justificar, constitucionalmente, o resultado 

hermenêutico que se espera de cada operação de interpretação / aplicação normativa, seja esta 

empreendida por intérpretes autênticos ou não, como é caso dos contribuintes.  

                                                           
174 MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional, tribunais constitucionais. São Paulo: Atlas, 2000, p. 
43. 
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   A Constituição, destarte, assume um novo papel na teoria das fontes do Direito; 

fenômeno que ficou conhecido, na contemporaneidade, como constitucionalização. 

    A subordinção da interpretação e da aplicação das normas que compõem 

determinado ordenamento jurídico ao texto contitucional de cada Estado, descortinou uma 

nova fase na evolução da teoria constitucional e da própria Teoria Geral do Direito. Trata-se 

do passo seguinte ao período das Codificações, este muito próximo aos ideais do Estado 

Liberal – marcado pela limitação da esfera de atuação de Estado e, conseqüentemente, do 

exercício do poder político – e da afirmação do individualismo jurídico, por meio do qual se 

pretendeu assegurar amplamente o imperativo da autonomia privada; de critério hermenêutico 

formal, por meio do qual foi viabilizada a transição para o Estado Democrático de Direito, 

como ensina Maria Celina B. Moraes: 

Aos que criticam tal visão, advertindo que a constitucionalização de todos os setores 
das disciplinas jurídicas geraria a hipertensão do documento constitucional, deve-se 
contrapor que a uniformidade do ordenamento jurídico consiste, exatamente, em 
utilizar todo o potencial do sistema jurídico em um renovado positivismo, que não se 
exaure na pura e simples obediência à letra da lei, mas que, acatando substancialmente 
as escolhas políticas do legislador constituinte, estende os valores constitucionais a 
toda a legislação. Fortalece-se, assim, a cada dia, a tendência de não mais se permitir a 
utilização das normas constitucionais apenas em sentido negativo, isto é, como limites 
rígidos somente ao legislador ordinário, sustentando-se, ao contrário, o seu caráter 
transformador, entendendo-as como fundamento do conjunto de toda a disciplina 
normativa infraconstitucional, como princípio geral de todas as normas do sistema.
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    Mediante o processo de constitucionalização ora tratado, exsurge um novo 

parâmetro de vinculação das normas ordinárias às de direito fundamental, quais sejam, as 

normas constitucionais principiológicas – o que enseja uma reforma legislativa e, sobretudo, 

uma revisão na sistemática de atuação daqueles que interpretam e aplicam o Direito 

Tributário, quer se trate de particulares, quer se trate dos integrantes da Administração 

Pública, eis que ambos deverão pautar, no texto constitucional, o seu modus operandi. Neste 

sentir, pode-se afirmar que, se existe, no Brasil, consoante já restou brevemente antecipado, 

um sistema tributário (parcial), entendido como o conjunto ordenado de normas de natureza 

fiscal (Código Tributário Nacional e legislação tributária esparsa), este não goza de existência 

autônoma, sendo, pois, inserido em um sistema jurídico global: o sistema constitucional.176  

    A Constituição Federal de 1988 estruturou de forma bastante particular o 

ordenamento tributário nacional, eis que, aqui, ocupou-se o legislador constituinte com a 

exteriorização, em sede normativa, das limitações ao poder de tributar. Já ao dedicar-se à 

                                                           
175 MORAES, Maria Celina Bodin. A Caminho de um Direito Civil Constitucional. Revista de Direito Civil 
Imobiliário, Agrário e Empresarial, vol. 65, p. 29, 1993. 
176 HARADA, Kyioshi, Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 3.  
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partilha das competências tributárias177, resta configurada tal idéia, porquanto a outorga de 

competências privativas a uma entidade pública, acarreta, igualmente, a vedação do exercício 

da referida competência por outra entidade não contemplada.178 Criou, destarte, o texto 

constitucional brasileiro um escudo de defesa dos contribuintes, manifesto por meio da 

instituição de múltiplos freios ao poder tributante do Estado, como bem observa Heleno 

Taveira Tôrres: 

No Brasil, o texto constitucional alcançou, por cumulação de experiências anteriores, 
exaustiva sistematicidade em matéria tributária, constituindo um federalismo fiscal 
baseado em discriminação de rendas mediante distribuição de competências tributária 
e transferências dos recursos dos impostos arrecadados; e ao mesmo tempo, visando a 
garantir segurança jurídica no ordenamento, quanto ao exercício daquelas 
competências em face dos contribuintes e dos próprios entes do federalismo (da União 
em face de estados e Municípios e dos Estados em vista dos respectivos Municípios), 
amalgamou-se uma série de princípios e garantias, sob a fisionomia de limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Assim, temos segurança jurídica para os cidadãos, 
quanto ao direito à liberdade, à igualdade e à proporcionalidade dos contribuintes para 
os fins de previsibilidade e justiça no exercício da tributação; e, em paralelo, uma 
segurança jurídica dos entes federativos entre si, como imunidade recíproca, 
impedimento de isenções heterônomas, vedação à limitação ao tráfego de bens ou 
serviços em razão da origem, reserva de transferência de receita de arrecadações, 
etc.
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    O exercício válido do poder arrecadatório do Estado Brasileiro, à luz da 

argumentação ora esposada, supõe, sob o prisma da Administração, o respeito às fronteiras do 

campo material de incidência fiscal, rigidamente definido pela Constituição, e a obediência às 

demais normas constitucionais ou infraconstitucionais que complementam a demarcação deste 

campo e balizam o exercício daquele poder – “tipicidade”, no sentido impróprio adotado neste 

trabalho.180 Situações, assim, que extrapolam ditos limites expressamente fixados, 

desatendem aos princípios e demais formas no Direito pátrio estabelecidos, revelando-se 

exercício arbitrário da tributação.181  

                                                           
177 Acerca da partilha de competências tributárias na Constituição Federal de 1988, recomenda-se: SABBAG, 
Maristela Miglioli. Competência Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo 
(organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, 
p. 367 - 396. 
178 Compartilha de igual posição, HARADA, Kyioshi, Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 83. 
179 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 55 e 56. 
180 Sob o prisma do Legislativo, além da materialidade pré-determinada, em sede constitucional, da hipótese de 
incidência dos tributos, deve-se guardar obediência, aos procedimentos igualmente definidos, pelo constituinte, 
para fins de exercício válido do poder de criação de normas jurídicas, como é o caso da exigência de Lei 
Ordinária para o tratamento de normas gerais de Direito Tributário, prevista no art. 146 da CF/88.  
181 No mesmo sentido: AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
106 e 107.  
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   Ensina, no particular ora tratado, José Souto Maior Borges que a “tipificação 

normativa” das hipóteses de incidência dos tributos, no sentido impróprio anteriormente 

tratado no presente estudo, inicia-se já no plano constitucional: 

A visão separatista entre a outorga constitucional de competência tributária e a criação 
do tributo em lei ordinária é essencialmente uma visão estática de fenômeno que 
somente pode ser adequadamente estudado à luz de uma perspectiva dinâmica. [...] A 
Constituição, ao mencionar o nomen iuris dos tributos, ao repartir ou partilhar a 
competência tributária – parcela do poder de tributar – não outorga, às autoridades 
competentes, um simples rótulo, desprovido de significado, mero flatus vocis, 
carecedor de ingredientes substanciais [...] Se o tributo nominalisticamente referido na 
Constituição, numa quase exaustiva discriminação de rendas, fosse apenas aquele 
definido na lei complementar ou ordinária, estaria aberta uma brecha na rigidez do 
sistema que, contraditoriamente, sendo rígido por força da Constitição, tornar-se-ia 
flexível pelos fios condutores da legislação complementar e ordinária – conclusão 
evidentemente incorreta e, por isto mesmo, insustentável e insutentada. Consequência 
a ser extraída destas ponderações é que, mesmo antes de sua instituição, por lei, o 
tributo previsto na Constituição já existe. Como uma categoria normativa do direito 
constitucional positivo, conceito jurídico-positivo, já está estruturado.182 

   Em sentido diametralmente oposto, contrapondo-se à possibilidade da criação 

de tributos, no própria texto constitucional, Roque Antonio Carrazza, sustenta que a 

Constituição de 1988, apenas, discriminou competências para que a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal, por meio de lei, venham a fazê-lo. As exações, porém, 

somente surgiriam, para o autor, in abstracto, quando editada, por meio de lei, a norma 

jurídica tributária e, in concreto, quando se concretizar, no mundo físico, o fato imponível.183
 

   Divergências doutrinárias à parte, permite-se aqui assentar que é do 

nominalismo, encontrado na Constituição Federal de 1988 – cujas normas (arquetípicas) 

possuem eficácia estruturante plena –, que exsurge a rigidez do ordenamento tributário pátrio, 

o qual, sistemicamente, inclina-se à preservação da previsibilidade na aplicação do Direito e 

da segurança dos contribuintes. Em sede constitucional, já se encontram pormenorizadamente 

definidas, por exemplo, as hipóteses de incidência dos tributos federais, estaduais e 

municipais. Trata-se de normas que se posicionam, cronologicamente, como um prius em 

relação ao nascimento, por lei concreta, dos tributos (posterius).  

   As normas constitucionais que dispõem sobre a competência tributária da 

União, dos Estados e dos Municípios têm por destinatário imediato o legislador, que, assim, 

não poderá expedir leis que extrapolem os limites, por essas, impostos. E esta partilha de 

                                                           
182 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
172. 
183 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 478-481. 
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competências funciona, justamente, como uma restrição ao poder de tributar, que não mais se 

confunde com o simples exercício do império do Estado. Do texto constitucional, provém a 

norma padrão de incidência (o arquétipo ou a norma matriz) de cada exação fiscal, 

delimitando, assim, qual a hipótese de incidência possível, qual o sujeito ativo possível, o 

sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e a, às vezes, até a alíquota possível184. A 

definição de tais enunciados conforma o mínimo necessário (o átomo) de cada tributo.185 

   Perfilhando o raciocício ora esposado, acerca das limitações constitucionais do 

poder de tributar, pretende afirmar o presente estudo a viabilidade dogmática, à luz do 

ordenamento jurídico vigente no país, das práticas lícitas de economia fiscal empreendidas 

pelos contribuintes – com quem foi compartilhada, como visto, na estadualidade fiscal 

contemporânea, a tarefa de interpretar e aplicar as normas tributárias – sob a forma de 

“autolançamentos” elisivos, cujos termos deverão ser respeitados pela Administração Pública. 

Para tanto, convém identificar, na topografia da Constituição Federal de 1988, a 

principiologia que restringe o arbítrio do Estado, relativamente à arrecadação fiscal.  

   Nos termos acima, afirma-se não ser possível a construção de um sistema 

tributário com base exclusivamente em regras, porquanto é necessário buscar, justamente, 

uma conexão aglutinadora destas – a qual não pode, a seu turno, consistir, também, numa 

regra.186 Trata-se de entendimento igualmente perfilhado por José Maurício Conti, segundo o 

qual “o ordenamento jurídico (tributário) nada mais é do que um sistema de normas 

orientadas por princípios que lhes dão forma e conteúdo.”187  

   A grande contribuição dos princípios para qualquer sistema jurídico consiste, 

exatamente, na flexibilidade que estes são capazes de lhe prover. O Direito Tributário, assim, 

em seu propósito de legitimar uma arrecadação justa, não se queda alheio aos valores da 

sociedade; pelo contrário: operacionaliza-os por meio de uma particular categoria de normas, 

composta por proposições primárias ou standards, que bem traduzem, por detrás de cada lei 

                                                           
184 A definição de alíquotas possíveis, em sede constitucional, é comum para o caso dos tributos com função 
extrafiscal. A título de exemplo, chama-se atenção para o art. 153, § 1º, da CF/88. 
185 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006, p. 484. 
186 CANARIS, Claus – Wilhelm. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. 3ª 
ed.. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 81.  
187 CONTI, José Maurício. Princípios Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade. São 
Paulo: Dialética, 1997, p. 17.  
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(ratio legis), uma ratio iuris, sistemicamente dominante e que, por esta razão, deverá 

constituir o fundamento de validade de todo ato de interpretação e de aplicação normativa.188  

   A constitucionalização do Direito Tributário brasileiro fortalece a importância 

hermenêutica dos princípios – positivados ou não pelo legislador constituinte189 – na 

operacionalização válida das normas fiscais, seja esta desempenhada pelos contribuintes, seja 

pela Administração Fazendária. Atribui-se, destarte, a tais princípios, eficácia jurídica direta e 

imediata, correspondendo estes às diretrizes superiores a que devem obediência todos aqueles 

que operam o ramo jurídico em foco. Bem ilustra esta conclusão o ensinamento de Miguel 

Delgado Gutierrez: 

No Estado de Direito, a imposição tributária está vinculada, em um primeiro 
momento, à Constituição. As disposições da Lei Fundamental são o fundamento não 
só para a criação legislativa dos direitos e das obrigações tributárias, como para a sua 
interpretação e a sua aplicação. Qualquer hermeneuta, ao realizar a interpretação, tem 
o dever de examinar e estudar a lei em confronto com o texto constitucional, pois os 
princípios constitucionais condicionam a interpretação da legislação 
infraconstitucional. Esse dever do hermeneuta se acentua em nosso país, que possui a 
mais detalhada Constituição do mundo no que se refere à disciplina tributária. Vários 
são os princípios e as normas gerais escritos ou implícitos em nossa Constituição 
Federal que delimitam ou mesmo vedam o poder de tributar.190 

   Ao tratar dos princípios que concorrem para limitar o poder de tributar do 

Estado brasileiro, uma premissa não deve ser esquecida: se para solucionar conflitos de 

regras, basta que uma delas seja declarada inválida por outra regra do sistema jurídico 

(mecanismo anti-antinômicos)191, para resolver colisões de princípios, através de um juízo de 

ponderação, um deles cederá ao outro, ante o contexto em que se situe cada caso concreto, 

permanecendo, porém, tais princípios perfeitamente válidos. Se regras podem fracassar, o 

mesmo não se afirma corretamente para os princípios. Deste modo, o exame da viabilidade 

dogmática dos “autolançamentos” elisivos, no bojo do ordenamento jurídico pátrio, enseja 

                                                           
188 Enquanto as regras jurídicas definem, de modo específico, comportamentos para determinadas situações 
(dever-ser), os princípios, noutro giro, direcionam a significação normativa contida em tais regras; orientam, 
logo, o Direito como um todo, à medida que lhe qualificam as normas dentro de padrões axiológicos, definindo, 
assim, em determinado momento, as possibilidades válidas de determinada ordem jurídica. Igual entendimento é 
sustentado por José Maurício Conti: “princípio é um enunciado de caráter geral a partir do qual se constrói um 
sistema de normas jurídicas, formando um todo lógico e coerente.” (Princípios Tributários da Capacidade 
Contributiva e da Progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 20). 
189Observe-se, neste mister, a posição de Ricardo Lobo Torres: “pouco importa que os princípios sejam escritos 
ou implícitos, positivos ou suprapositivos: podem ser apreendidos pela doutrina, pelo legislador e pela 
jurisprudência, por indução ou dedução a partir da natureza das coisas ou da idéia de direito” (Normas de 
Interpretação e integração no Direito Tributário. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 120). 
190 GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 21. 
191Para mais sobre o controle de antinomias à luz da completude dos ordenamentos jurídicos, recomenda-se: 
BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 197-211. 
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perquirir a razão pela qual, aqui, os princípios que buscam restringir a tributação devem se 

sobrepor àqueles norteadores da atividade arrecadatória irrestrita em favor do Erário.  

   É o que se permite esclarecer por meio dos subtópicos seguintes, assentando, 

desde já que, à luz do fenômeno da constitucionalização do Direito Tributário brasileiro, 

anteriormente referido, a antiga vinculação dos entes da Administração à lei foi substituída, na 

contemporaneidade, por uma  dimensão global, traduzida na vinculação ordenamento-

administração. Neste sentir, oportuna, por fim, é a lição de Hugo de Brito Machado – 

formulada em amplo estudo comparado das normas fiscais alemãs, belgas, portuguesas, 

espanholas e brasileiras – segundo a qual a supremacia constitucional seria o único 

instrumento que o Direito pode oferecer, aos particulares, contra o arbítrio da Administração e 

do próprio legislador; instumento este verificado mesmo diante de textos constitucionais que, 

diferentemente do caso brasileiro, não tratam a atividade tributária do Estado de forma 

exauriente: 

Sendo a Constituição um instrumento destinado a limitar o poder estatal, é natural que 
se busque  nela proteção para o contribuinte, que na relação de tributação é no mais 
das vezes um alvo fácil do arbítrio dos governantes. [...] Com efeito, é patente e 
universal o desenvolvimento de práticas arbitrárias, tanto por parte do legislador, 
como da administração tributária, de sorte que se faz imprescindível a reflexão e o 
debate a respeito da supremacia constitucional, especialmente no que diz respeito à 
interpretação das normas da Constituição, tarefa na qual ainda se vê com frequência o 
elemento literal, em detrimento ou mesmo com completa desconsideração dos 
elementos teleológico e sistêmico.192  

 

8.1 Legalidade e segurança jurídica em matéria fiscal 

   Um estudo acerca da imposição de limites à discricionariedade do poder dos 

agentes fazendários no que tange ao combate às práticas licitamente empreendidas, pelos 

contribuintes, objetivando economizar tributos (revisão dos “autolançamentos” elisivos), não 

pode desvencilhar-se dos debates, já empreendidos pela doutrina atual, acerca da vinculação 

da Administração Pública lato sensu à lei, ou, como aqui defendido, à completude do 

ordenamento jurídico pátrio – feição contemporânea do princípio da legalidade.  

    Consoante preconizado por Hely Lopes Meirelles193, Celso Antônio Bandeira 

De Mello194 e José Dos Santos Carvalho Filho195, em capítulos próprios de seus compêndios 

                                                           
192 MACHADO, Hugo de Brito. A supremacia constitucional como garantia do contribuinte. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios 
Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, p. 186.   
193 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 14ª ed. São Paulo: RT, 1989. 
194 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
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de Direito Administrativo dedicados ao tema em apreço, o princípio da legalidade, 

constitucionalmente consagrado no Brasil, finda por restringir a atuação do Poder Público às 

previsões expressas da lei, de modo a promover a preservação dos direitos e garantias 

individuais dos cidadãos. De igual modo, Hans H. Rupp chega a afirmar que “a 

discricionariedade é inconstitucional, por ser contrária ao Estado de Direito, sendo, por isto, 

um instituto obsoleto”196 e Klaus Tipke, acompanhado por Joachim Lang, considera proibido, 

inclusive, o exercício de tal discricionariedade quando aberto, pelo legislador, o Tatbestand de 

garantia dos impostos.197 

    Diogo de Figueiredo Moreira Neto198, noutro giro, ao defender a formação, na 

contemporaneidade, de um Estado Pluriclasse, marcado pelo influxo da imperatividade da lei, 

a qual deveria ser flexibilizada, discursa a favor de uma atuação mais discricionária – desde 

que motivada – dos aplicadores públicos do Direito. Também, para Edilson Pereira Nobre 

Júnior, a prática histórica teria se encarregado de demonstrar que a lei se transformaria em 

algo neutro, em cujo conteúdo não mais se incluiríam, necessariamente, a justiça e a 

liberdade, razão pela qual, amparada em outras fontes, a consciência jurídica em geral se veria 

forçada a postular uma justiça extra-legal, a partir de uma concepção substancialista do 

Direito, em contrapartida ao formalismo de outrora – o que dispensaria uma prévia habilitação 

legal para que o Estado pudesse adentrar na esfera individual dos particulares.199 Neste 

particular, convém fazer um questionamento, o qual norteará a exposição empreendida no 

tópico que ora se inicia: diante das lacunas do ordenamento tributário, seria permitido, à 

Administração Fazendária, agir, discricionariamente, em busca da satisfação do interesse 

público,  para além dos limites que lhe foram expressamente impostos pelo legislador?   

    Responder, positivamente, ao questionamento acima posto enseja a redefinição 

do próprio conceito de competência – o que poderia, enfim, traduzir-se em imprevisibilidade 

para os particulares. A lei, portanto, por introduzir limitações aos comportamentos da 

Administração Fazendária e, conseqüentemente, por assegurar, nos espaços não regulados, a 

                                                                                                                                                                                     
195 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen 
Iuris, 2005. 
196 RUPP, Hans H. apud DOURADO, Ana Paula. O princípio da legalidade fiscal. Tipicidade, conceitos 
jurídicos indeterminados e margem de livre apreciação. Lisboa: Almedina, 2007, p. 362. 
197 TIPKE, Klaus; LANG, Joachim apud DOURADO, Ana Paula. O princípio da legalidade fiscal. Tipicidade, 
conceitos jurídicos indeterminados e margem de livre apreciação. Lisboa: Almedina, 2007, p. 366. 
198 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. São Paulo: Renovar, 2000, 
p. 41 e ss.. 
199 NOBRE JR., Edílson Pereira. Administração Pública, Legalidade e Pós-positivismo. In BRANDÃO, Cláudio. 
CAVALCANTI, Francisco e ADEODATO, João Maurício (Coordenadores). Princípio da Legalidade: Da 
Dogmática Jurídica à Teoria do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 204-207. 
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liberdade dos cidadãos, deve permanecer como o centro de gravidade da atuação fiscal válida, 

sob pena, inclusive, de mitigar o judicial review, a que a dita atuação fiscal se encontra 

submetida. Não foi por outra razão que a legalidade findou consagrada, no texto 

constitucional pátrio, como a régua da tributação.  

    Ao estruturar o sistema tributário nacional, nota-se que a Constituição Federal 

de 1988 não se vale da lei, apenas, para impor um limite externo à discricionariedade 

fazendária; pelo contrário, alça-a à condição de fundamento prévio de toda a atuação fiscal 

válida. Relembra-se, então, no particular ora tratado, a lição de Odete Medauar200, 

influenciada pela doutrina de Hartmut Maurer, segundo a qual, o princípio da legalidade, 

longe de ter sido erodido pela contemporaneidade, apenas, não mais se traduz na relação lei –

ato administrativo, mas na dimensão global ordenamento – Administração. E, no bloco de 

constitucionalidade brasileiro, permite-se antecipar, resta limitada a esfera de 

discricionariedade fiscal dos agentes do Estado, construindo um modelo de garantismo 

tributário, compromissado, sobremaneira, com a promoção da segurança jurídica e da 

confiança legítima dos contribuintes, a qual se aufere com base na lei.  

   Aduz Aliomar Baleeiro que o exercício válido do poder arrecadatório, 

atribuído ao Fisco, supõe o respeito às fronteiras do campo material de incidência tributária, 

definido pela Constituição, e a obediência às demais normas constitucionais ou 

infraconstitucionais que complementam a demarcação deste campo e balizam o exercício 

daquele poder.201 Ratificando, destarte, o princípio da segurança na seara fiscal, o 

ordenamento tributário nacional, consagra expressamente os princípios da legalidade e da 

“tipicidade da tributação” (no sentido impróprio adotado neste trabalho), daí o resgate ao 

famoso brocardo nullum tributum sine lege, o qual se relaciona à clássica separação de 

poderes, impedindo que o Judiciário e o Executivo, especialmente, a Administração 

Tributária, excedam os limites de suas atribuições institucionais.  

   Como bem afirma José Casalta Nabais, numa perspectiva macroscópica, os 

limites materiais da tributação têm, sobretudo, a ver com a idéia de coerência do sistema ou 

de sistematicidade, entendida como coerência conteudística ou substancial, de integração do 

Direito Fiscal no sistema do Direito Público e no conjunto do ordenamento jurídico202. Não é 

diverso o posicionamento de Alberto Xavier segundo o qual o princípio da legalidade, no 

                                                           
200 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: RT, 1992, p. 145. 
201 Para um aprofundamento histórico acerca das origens do princípio da legalidade em matéria tributária, vide: 
BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. São Paulo: Forense, 1991, p. 399-403. 
202 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 158-159. 



91 

 

Estado de Direito, não constitui mera emanação de uma idéia de autotributação, de livre 

consentimento dos impostos; antes passa a ser encarado por uma nova perspectiva, segundo a 

qual a lei formal é o único meio possível de evasão da justiça material.203 Dito em outras 

palavras: o princípio da legalidade tributária é o instrumento – único válido para o Estado 

Democrático de Direito – de revelação e garantia da justiça tributária. 

    A escorreita exigibilidade dos tributos parece estar condicionada, no 

ordenamento jurídico vigente no Brasil, à estrita e perfeita consumação das situações 

ocorridas no mundo da vida às previões exaustivamente descritas nas leis fiscais (suportes 

fáticos) – as quais são estruturadas a partir de conceitos jurídicos classificatórios, como 

assentado no início deste trabalho. Verificada, logo, a existência de uma lacuna legal, não 

estará, autorizado, por exemplo, um magistrado, a partir de seu senso individual de justiça, a 

criar ou aumentar, discricionariamente, tributos.  

   Igual entendimento vale para os entes do Executivo que – ressalvados, apenas, 

os casos expressamente consagrados no Direito pátrio – não farão as vezes do Legislativo, 

tributando fatos “atípicos”. Miguel Delgado Gutierrez, ao analisar o tema sob referência, 

arrisca-se a dizer, inclusive, que, sem a segurança das relações jurídicas, não haveria, no 

âmbito fiscal, sequer o valor justiça.204 Defende o mencionado autor, assim, ser essencial a 

existência de uma previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos das condutas reguladas pelo 

Direito, em especial, pelo Direito Tributário. E tal previsibilidade decorre do conhecimento, 

pelos particulares, dos comandos previamente postos pelas leis; não só por aquelas de cunho 

fiscal, mas por todas as demais que, de algum modo, informam a operacionalização do ramo 

do Direito sob referência, eis que, em verdade, o ordenamento jurídico é um só e deve, por 

isto mesmo, ser interpretado e aplicado como um bloco normativo único dotado de sentido.  

   Alejandro C. Altamirano, em estudo voltado ao Direito Fiscal argentino, 

assevera que o princípio da legalidade ou reserva legal (material e formal), como referência 

imprescindível a toda classe de tributos, é premissa de todos os ordenamentos jurídicos que 

adotam o sistema republicano de governo, sendo uma conquista do Estado de Direito, que 

exige a conformidade da Administração, em todas as suas atuações, à lei.205 Nesta ordem de 

                                                           
203 XAVIER, Alberto Pinheiro. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 
1978, p. 11. 
204 GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 26. 
205 Para uma análise histórica do principio da legalidade administrativa no Brasil, recomenda-se: RODRIGUES, 
Iteberê de Oliveira. Fundamentos Dogmático-jurídicos da história do princípio da legalidade administrativa no 
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ideias, sustenta o autor ora referido que a legalidade exige que as condutas devidas pelos 

contribuintes encontrem-se predeterminadas, de modo que governantes e governados possam, 

efetivamente, saber a que se ater, eis que sabedores, de antemão, daquilo o que têm de fazer 

ou omitir – sem que isto configure, apenas, mera legitimidade formal, mas sim a confirmação 

dos princípios da certeza e da irretroatividade das normas jurídicas.206  

   A segurança do Direito carece de uma estabilidade (jurídica) calculável. O 

princípio da legalidade, neste sentido, deve ser a base de toda a imposição válida de tributo, 

constituindo, pois, o ponto de partida da interpretação e da aplicação das normas fiscais, 

sejam estas operações efetuadas pelos contribuintes – que precisam conhecer as regras que 

tutelam os efeitos de determinado ato da vida negocial que venham a praticar –, seja pela 

Administração Fazendária, que, igualmente, deve estar certa quanto aos contornos de seu 

arbítrio, ao proceder à arrecadação em prol do Erário. 

   À guisa de complementação dos parágrafos antecedentes, importa destacar a 

atenta observação, feita por Humberto Ávila, segundo o qual a utilização do termo 

“legalidade” não concerne, apenas, a uma única espécia de norma, mas a três, cada uma com 

conteúdo próprio. Afirma, pois, dito doutrinador que a normatividade da legalidade não é 

unidimensional, mas multidimensional, correspondento tal unidimensionalidade a 

interpretações equivocadas – que confundem texto e norma – da redação dada ao inciso I do 

art. 150 da CF/88, o qual não restringe a multiplicidade de normas que, dele, derivam.207 

   Afirma Humberto Ávila que o dispositivo constitucional, indicado no parágrafo 

antecedente, “alberga alternativas inclusivas”, ilustrando uma tridimensionalidade: (i) 

dimensão imediatamente comportamental (regra), prescrevendo a conduta que o sujeito 

(Poder Legislativo ou Poder Executivo) deverá adotar para o fim de exigir ou aumentar 

tributo, para o que será exigida a criação de uma lei em sentido formal e material; (ii) 

dimensão imediatamente finalista, determinando um estado de coisas que deve ser promovido 

(princípio), qual seja, o ambiente de liberdade e de previsibilidade do Direito Tributário; ou 

(iii) estabelecendo diretrizes para a aplicação das normas (postulado), excluindo parâmetros 

                                                                                                                                                                                     

Brasil. In: ÁVILA, Humberto (organizador). Fundamentos do Estado de Direito – Estudos em homenagem ao 
Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 54 – 90. 
206 ALTAMIRANO, Alejandro C.. As garantias constitucionais no Processo Penal Tributário. Tradução de 
Nelson Souza Neto. In: FERRAZ, Roberto (coordenador). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 147 e 148. 
207 Para mais, vide: ÁVILA, Humberto. Legalidade Tributária Multidimensional. In: FERRAZ, Roberto 
(coordenador). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 279.  
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de interpretação das normas jurídicas que se revelem alheios àqueles indicados no 

ordenamento pátrio: 

[...] o dispositivo segundo o qual “é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei prévia 
que o estabeleça”é fonte de três normas diferentes: legalidade-regra, na medida em 
que descreve o comportamento a ser adotado pelo Poder Legislativo e, reflexamente, 
pelo Poder Executivo (na parte regulamentar), proibindo a instituição e majoração de 
tributos, a não ser por meio de pronunciamento parlamentar específico; legalidade-
princípio, na medida que estabelece o dever de buscar um ideal de previsibilidade e de 
determinabilidade para o exercício das atividades do contribuinte frente ao poder de 
tributar; e legalidade-postulado, porquanto exige do aplicador a fidelidade aos pontos 
de partida estabelecidos pela própria lei.208 

   As três dimensões da legalidade tributária ora tratadas repercutem, diretamente, 

na análise do instituto dos “autolançamentos” elisivos e de sua revisão – a que se dedicarão 

capítulos específicos deste trabalho. Já aqui, porém, afirma-se que, para fins de delimitação da 

discricionariedade administrativa, no que tange à revisão dos “autolançamentos” elisivos, 

perpetrados pelos contribuintes, não há espaço, ao menos no ordenamento jurídico em vigor 

no Brasil, para a exigência de tributos fundados na simples exteriorização de razões de 

Estado. Isto porque a atividade arrecadatória, hoje, evidencia-se válida, tão-somente, quando 

realizada nos estritos limites da lei. Deverá ser a lei, portanto, a régua adotada, quer pelos 

contribuintes, a fim de nortear-lhes os impulsos de economizar licitamente tributos, quer pela 

Administração Tributária, em suas autuações. E por lei, neste trabalho, repita-se, compreende-

se o Direito pátrio em sua inteireza, o que livremente se convencionou chamar, aqui, bloco de 

juridicidade. 

   Em estudo voltado à expansão das referências paramétricas do Direito Público, 

assentou Diogo de Figueiredo Moreira Neto que, na contemporaneidade, “a sociedade 

assumiu um novo papel, como origem e fundamento do poder político”. Neste sentido, a 

legalidade foi atrelada ao princípio democrático, devendo, pois, o agir da Administração se 

pautar não só em padrões formais de juridicidade, o que a justificaria não apenas por sua 

origem legítima (legitimidade ordinária), mas necessitaria satisfazer parâmetros de 

juridicidade muito mais amplos, como a razoabilidade, a realidade, a eficiência e a 

economicidade, atendendo, em ultima ratio, à vontade do povo, e assim, sendo dita legalidade 

legítima quanto aos meios (legitimidade coerente) e quanto aos fins (legitimidade 

teleológica). Para o autor em foco, “o princípio da realidade não estará satisfeito quando os 

fatos forem considerados distintamente do que a realidade os exterioriza”; o princípio da 

razoabilidade estará violado à medida que falte, ao ato administrativo, “a necessária 

                                                           
208 Para mais, vide: ÁVILA, Humberto. Legalidade Tributária Multidimensional. In: FERRAZ, Roberto 
(coordenador). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 282. 
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adequação, o que inclui a necessidade e a proporcionalidade do objeto à finalidade do ato”; 

por fim, o princípio da interdição do arbítrio restará descumprido quando determinado ato 

administrativo for praticado “sem motivação, explícita ou implícita, que justifique pretendidas 

desigualações quanto à proteção dos direitos fundamentais”.209 Conclui, pois, que a ampliação 

dos fundamentos do Direito suscita uma consideração de natureza metodológica, em que a 

legalidade passaria a se apoiar em um “tripé ético” (legalidade, legitimidade e licitude); outra 

de natureza pragmática, que finda por condicionar – tal como apregoado neste trabalho – a 

atividade administrativa não só à execução da lei, em sentido formal, mas também a todo o 

Direito que a limita, o que é fruto, justamente, do avanço constitucional (pós-positivista) já 

tratado.   

   Não há que se falar, portanto, na contemporaneidade do Direito, no declínio 

das leis; estas, apenas, passaram a conviver com outras manifestações normativas (resoluções 

e portarias, emanadas do Poder Executivo, e.g., e até mesmo com princípios e valores, aos 

quais se tem atribuído eficácia concreta) sem perder, contudo, a posição central que ocupam 

no ordenamento jurídico infraconstitucional como fonte de legitimidade e de controle (de 

forma e de conteúdo) das demais manifestações normativas210. Tudo em atenção aos 

princípios da previsibilidade e da segurança jurídica, adiante esmiuçados.211   

                                                           
209 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Juridicidade, pluralidade normativa, democracia e controle social: 
reflexões sobre alguns rumos do Direito Público neste século. In: ÁVILA, Humberto (organizador). 
Fundamentos do Estado de Direito – Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2005, p. 93 e 94. 
210 Paulo Rosenblatt, referindo-se à classificação dos regulamentos executivos, ora apontados, em relação às leis, 
situa-os em um plano intermediário entre uma lei (não auto-executável) e um ato administrativo concreto – razão 
pela devem desenvolver, desdobrar ou deduzir comandos legais secundum e intra legem. (ROSENBLATT, 
Paulo. Competência Regulamentar no Direito Tributário Brasileiro: legalidade, delegações legislativas e 
controle judicial. São Paulo: MP Editora, 2009, 147-159). De igual modo, afirma Celso Antônio Bandeira de 
Mello, para fins de compatibilizar regulamentos com a estrutura do ordenamento jurídico pátrio, que as 
determinações decorrentes de entes da Administração Indireta nunca devem se contrapor às leis, a fim de agravar 
a posição jurídica dos destinatários de seus comandos infralegais ou de terceiros. (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 157). 
211  A fim de que o exercício do poder regulamentar da Administração Pública não finde por suplantar as leis, 
muito se fala, na atualidade do Direito, na reserva de densificação normativa mínima – entendida como a 
necessidade de um fundamento jurídico normativo legal possuir um grau de pormenorização suficiente para 
permitir antecipar adequadamente a atuação administrativa em causa, contendo o arbítrio de seus 
pronunciamentos, os quais não devem funcionar como verdadeiras normas primárias, criando deveres abstratos e 
genéricos, sob pena de afrontar, em ultima ratio, além do princípio da separação dos poderes, o próprio princípio 
da legalidade e o da segurança jurídica. (SOUZA, Marcelo Rebello de; MATOS, André Salgado. Direito 
Administrativo Geral. 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 2004, T. I, p. 168). No mesmo sentido: CAVALCANTI, 
Francisco de Queiroz Bezerra. A reserva de densificação normativa da lei para preservação do princípio da 
legalidade. In: BRANDÃO, Cláudio, CAVALCANTI, Francisco e ADEODATO, João Maurício 
(Coordenadores). Princípio da Legalidade: Da Dogmática Jurídica à Teoria do Direito. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 221 - 234. 
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   Atenta Maria Sylvia Zanella di Pietro que o princípio da legalidade “não 

permaneceu estático no tempo”212. Se, no auge do liberalismo, a submissão estrita da 

Administração Pública à lei tinha o condão de proteger as garantias fundamentais dos 

cidadãos, conferindo, aos Estados, um papel essencialmente negativo ou abstencionista, o 

princício da legalidade foi, em tal contexto, compreendido como uma vinculação negativa, 

significando que a Administração Pública poderia fazer tudo o que a lei não proibisse. O 

alcance inicial deste era, logo, bem mais restrito, de modo que, apenas, as eferas jurídicas dos 

cidadãos estavam protegidas contra o arbítrio do poder estatal, que, quando as violava, era 

submetido a controle judicial. Fora de tais esferas, falava-se no campo da discricionariedade 

administrativa, entendida como forma de manifestação do poder politico e, portanto, livre do 

controle judicial.  

   Na segunda fase do Estado de Direito, a autora acima referenciada aponta para 

o reconhecimento da insuficiência do liberalismo para fins de garantir a justiça social, de 

modo que, em tal modelo estatal, testemunhou-se a sobreposição do critério da liberdade dos 

particulares, outrora, assegurada legalmente, pelo critério da igualdade no que diz respeito à 

atuação administrativa em causa. Firmou-se, então, o princípio da legalidade como uma 

vinculação positiva de modo que a Administração somente poderia praticar os atos permitidos 

pela lei, a qual deveria adotar tratamento isonômico a todos aqueles, às mesmas, submetidos. 

E, neste toar, diante dos novos papeis assumidos pelo Estado (de Providência), foi atribuída, 

ao Poder Executivo – mais próximo do que o parlamento à complexidade do tratamento de 

determinadas matérias – competência regulamentar.  

   Por fim, alerta a autora que o advento contemporâneo do Estado Democrático 

de Direito, fruto do fenômeno da constitucionalização dos direitos, findou por ampliar, 

novamente, o espaço do princípio da legalidade – veja-se que a praxis administrativa, neste 

momento, já convivia com outras figuras normativas, como portarias, regulamentos etc – o 

qual findou por “abranger o direito em tudo o que isto significa de valores e princípios 

contidos implícita e explicitamente no ordenamento jurídico”.213 

   Considerando, nos termos acima postos, a vinculação contemporânea da 

atuação admnistrativa válida a um parâmetro dilatado de legalidade o qual, por sua vez, 

                                                           
212 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O princípio da segurança jurídica diante do princípio da legalidade. In: 
MARRARA, Thiago (organizador). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 4 
213 Para uma síntese da evolução do princípio da legalidade, recomenda-se: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O 
princípio da segurança jurídica diante do princípio da legalidade. In: MARRARA, Thiago (organizador). 
Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 4-9. 
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reporta-se à inteireza do Direito, convém registrar que uma maior ou menor amplitude da 

margem de criação dos agentes públicos, quando da aplicação das normas jurídicas, varia de 

acordo com o bloco de juridicidade a que estejam submetidos.214 É o que leciona Luis S. 

Cabral de Moncada, para quem “o significado do princípio da legalidade da Administração 

depende em primeira mão da estrutura constitucional em que esteja inserido”215. E, nas bases 

sobre as quais foi erguida a estrutura da ordem constitucional brasileira, constatou-se ser 

restrito o espaço de que dispõe a Administração Fazendária para exercitar o seu escopo 

arrecadatório.  

   Nos parágrafos seguintes, pretende-se identificar, justamente, o modo como se 

encontra desenhada a legalidade no bloco de juridicidade vigente no Brasil contemporâneo; 

princípio este que – cumulado com prescrições sistêmicas voltadas à irretroatividade e 

anterioridade das leis, bem como à proteção dos atos jurídicos perfeitos e dos institutos do 

direito adquirido e da coisa julgada – traduz-se, para o intértprete e/ou aplicador das normas 

fiscais, em um outro: o princípio da proteção da segurança jurídica e da confiança legítima 

dos administrados que, do último, é corolária. 

   No âmbito do sistema constitucional de normas tributárias, dentre as garantias 

outorgadas, aos contribuintes, para oferecer-lhes previsibilidade e segurança quanto aos 

câmbios de suas expectativas, destacam-se os princípios da estrita legalidade, formal e 

material, e da tipologia (no sentido impróprio adotado neste trabalho) das espécies de tributos, 

como existência de uma absoluta reserva de autoconsentimento em matéria fiscal, sobre todos 

os elementos conformadores da regra-matriz de normas impositivas. Tal particularismo, 

cumpre-se notar, confere, ao texto constitucional vigente, um trato com questões de legalidade 

muito distinto de tudo o quanto se pratica em qualquer outro lugar do mundo, porquanto, aqui, 

o legislador, e conseqüentemente, a Administração Tributária,  encontram-se, sobremodo, 

tolhidos em suas atividades.216      

   Tamanha a força conferida, no ordenamento jurídico pátrio, à legalidade, 

sustenta-se que os administrados não estão obrigados a fazer ou deixar de fazer algo cujo 

regramento adveio de simples pronunciamento administrativo, ao qual se quis emprestar carga 

normativa, se este se revelar alheio à inteireza do ordenamento jurídico pátrio. É que, 

                                                           
214 A ausência de discricionariedade em comento foi preconizada, pelo CTN, em prestígio à legalidade, 
inclusive, como régua à elaboração de comandos normativos secundários pela Administração Fiscal, vide o teor 
do artigo  99 de tal diploma normativo. 
215 MONCADA. Luis S. Cabral. Lei e Regulamento. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 13. 
216 No mesmo sentido: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, 
simulação e elusão tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 56. 
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situando-se tal pronunciamento em um plano intermediário entre uma lei prévia e um ato 

administrativo concreto, deverá desenvolver, desdobrar ou deduzir comandos legais secundum 

e intra legem. Não se pode falar, portanto, no Brasil, ao menos à luz do ordenamento jurídico 

vigente no país, em uma verdadeira partilha de poder / competência entre a Administração 

Pública e o Legislativo para fins de regramento do Direito Fiscal, sob pena de ser minada a 

segurança jurídica e a confiança legítima dos contribuintes que o constituinte de 1988 quis, 

nitidamente, proteger. 

   A segurança de qualquer ordem social depende da idéia de normalidade, que 

não existe de modo espontâneo, não é fruto de identidade ideológica, cultural ou religiosa dos 

membros de determinada comunidade. É sim o resultado de um intento humano – o Direito – 

empenhado em ordenar relações sociais, políticas e econômicas.217  

   Dita segurança jurídica, a seu turno, baseada na proteção da segurança dos 

cidadãos submetidos ao império do Estado, relaciona-se à segurança do próprio Direito, esta 

identificada com a eficácia e a racionalidade do mesmo – o que se consegue através da 

publicidade e clareza que as leis, em determinado sistema legal, dentre outros requisitos, 

enfeixam. Estar juridicamente seguro, assim, é confiar na previsibilidade do ordenamento ao 

qual se é submetido, ou seja, nos efeitos jurídicos duradouros, previstos com base nas mesmas 

normas a partir das quais se orientou determinada conduta adotada no mundo da vida.  

   A necessidade de segurança jurídica sobressai entre as bases do ordenamento 

tributário pátrio em vigor. Veja-se, neste toar, que, sem um preciso conhecimento das 

disposições normativas passíveis de incidência sobre determinados suportes fáticos a serem 

efetivados no mundo da vida, os contribuintes sequer poderiam conceber os efeitos jurídicos 

das suas ações – o que faria padecer qualquer tentativa de planejamento. Não é outra a 

conclusão a que chega Guido Alpa, analisado o ritmo de mudanças testemunhadas, pelo 

Direito, na contemporaneidade: 

In un mondo investito da un ritmo di cambiamenti sempre più veloce, non è certo 
possibile pensare al diritto come ad un sistema statico, e neppure al diritto come ad un 
sistema costruito more geometico. Dobbiamo quindi abituarci all’idea che il giurista 
deve fronteggiare un diritto “mobile”, nel quale rimangono fisse le direttrici rivolte a 
tutelare i diritti fondamentali e a preservare i capisaldi dello Stato di diritto. Dobbiamo 
perciò ragionare tenendo conto che non potendosi sopprimire l’incertezza dobbiamo 
fissare fino a quale soglia essa possa salire per non compromettere l’intero sistema.218 

                                                           
217 No mesmo sentido: MÉLO, Luciana Grassano de Gouvêa. Estado Social e Tributação: uma nova 
abordagem sobre o dever de informar e a responsabilidade por infração. Recife: Editora Universitária UFPE, 
2008, p. 54-56. 
218 Tradução livre: Em um mundo marcado por um um ritmo de mudanças cada vez mais rápido, não é possível 
pensar no Direito como sistema estático ou como um um sistema construído more geometico. Devemos, então, 
nos acostumar com a idéia de que o jurista deve enfrentar um Direito “móvel”, no qual permanecem fixas as 
diretrizes destinadas a proteger os direitos fundamentais e preservar os princípios do Estado de Direito. 
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    Com a emergência do Estado Social (de Providência) e a sua preocupação em 

firmar uma visão positiva de poder político, relacionada à satisfação de fins sociais, à 

redistribuição solidária dos recursos para reduzir as mais diversas desigualdades, 

testemunhou-se a incerteza do Direito, o qual seria marcado, fundamentalmente, por uma 

proliferação de normas jurídicas (relembre-se a competência regulamentar facultada ao Poder 

Executivo); proliferação esta que, por sua vez, lesionaria a unidade, outrora, pretendida pelos 

ordenamentos jurídicos clássicos.   

   Pareceriam anacrônicos, assim, os ditames do racionalismo iluminista, 

legitimador de um modelo de Estado Liberal, fundado na necessidade de um Direito 

sistemático e estável, cujas leis, porquanto claras e fielmente observadas, seriam capazes de 

garantir a segurança e as liberdades?219 Com o fito de obstar arbitrariedades, prefere-se 

responder negativamente ao questionamento ora formulado. Forçoso buscar, pois, alternativas 

através das quais restem compatibilizadas a defesa das liberdades individuais e as exigências 

de justiça social – dentre as quais, consoante restará alinhavado, cita-se a fiel observância ao 

princípio da legalidade tributária, dotado de feição multidimensional, como visto 

anteriormente. 

    Ratificando o princípio da segurança jurídica, acima tratado, faz-se necessário 

observar que o ordenamento tributário nacional, ao tratar das limitações ao poder de tributar, 

ocupou-se em firmar, expressamente, o princípio da legalidade, daí o famoso brocardo nullum 

tributum sine lege, já referido neste trabalho, o qual teve seu campo de atuação ampliado na 

estrutura (constitucional) em que foi concebido Direito Tributário vigente no Brasil. 220 

    Nos dizeres de Kiyoshi Harada221, o princípio da legalidade, ora referido como 

corolário de previsibilidade e segurança, ostenta feição eminentemente política, representando 

a resistência dos povos contra a tributação não consentida por seus representantes; relaciona-

se, pois, à clássica separação de poderes, impedindo que o Judiciário e o Executivo, 

especialmente, a Administração Tributária, excedam os limites de suas atribuições.222 A 

                                                                                                                                                                                     

Devemos, portanto, pensar que não sendo possível suprimir a incerteza, faz-se necessário definir até onde esta 
pode ser mitigada, a fim de que não reste comprometido o inteiro sistema. (ALPA, Guido. La certezza del 
diritto nell’età dell’incertezza. Napoli: Editoriale Scientifica, 2006, p. 75). 
219 Compartilha igual entendimento: MÉLO, Luciana Grassano de Gouvêa. Estado Social e Tributação: uma 
nova abordagem sobre o dever de informar e a responsabilidade por infração. Recife: Editora Universitária 
UFPE, 2008.    
220 Também associa, ao princípio da segurança jurídica, o princípio da legalidade Kiyoshi Harada (Sistema 
Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 88). 
221 HARADA, Kiyoshi. Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 84 e 85. 
222 Para um aprofundamento histórico acerca das origens do princípio da legalidade, vide: BALEEIRO, Aliomar. 
Uma introdução à ciência das finanças. São Paulo: Forense, 1991, p. 399-403. 
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exigibilidade dos tributos, destarte, restará condicionada à estrita e perfeita consumação das 

situações ocorridas no mundo da vida aos suportes fáticos, exaustivamente descritos nas leis 

fiscais, a partir da utilização de conceitos jurídicos classificatórios. Ratifica o posicionamento 

ora adotado Heleno Taveira Torres:  

Uma tributação sob a égide dos valores de um Estado Democrático de Direito reclama 
uma segurança jurídica que garanta exclusão de qualquer discricionariedade 
(legislativa, administrativa) na escolha do critério de justiça individual para criação ou 
aplicação de tributos.

223
 

    Para o desempenho válido das funções arrecadatórias do Estado, portanto, 

exige-se lei escrita em sentido formal (ato do Parlamento) e material (norma impessoal, 

abstrata e obrigatória)224. Afastam-se, deste modo, do chefe do Executivo e dos entes que o 

integram, bem como do Judiciário, o poder de elaborar ou mesmo modificar a dinâmica da 

incidência das leis tributárias, porquanto o jus tributandi revela-se tarefa, quase que exclusiva, 

dos parlamentos.  

   Se, como visto, há ramos do Direito construídos com base em “tipos abertos”, 

facultando ao intérprete maior flexibilidade para aplicação das leis, tal idéia não merece 

guarida na seara fiscal brasileira. Isto porque o princípio da segurança jurídica enseja, no 

Direito Tributário pátrio, tratamento baseado em uma “tipologia fechada” – no sentido 

impróprio considerado neste trabalho –, na qual estejam minuciosamente definidos os 

elementos e características das hipóteses (suportes fáticos) que conduzem à incidência de suas 

normas, com base em uma atividade subsuntiva, em regra, estrita.225  

   Passadas as considerações acima, convém identificar, no bojo do ordenamento 

jurídico brasileiro, os dispositivos legais por meio dos quais exsurge o princípio da legalidade 

para fins de tributação válida. Em sede constitucional, este se evidencia, de forma geral, já 

entre o rol dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, colecionados pelo art. 5º 

(inciso II). Com o fito de respaldar o entendimento presentemente firmado acerca do princípio 

da legalidade como fator limitador expresso das atividades da Administração Pública, 

cumpre-se destacar, também, o teor do caput do art. 37 da CF/88, com nova redação dada pela 

                                                           
223 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, 
p. 601. 
224 No mesmo sentido: COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema 
tributário. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 191. 
225 Idêntico raciocínio é expendido por Miguel Delgado Gutierrez: “O legislador deve definir o tributo de forma 
exaustiva e definitiva, ficando vedada aos aplicadores do direito a criação ou a dispensa de pagamento de 
tributos. A interpretação das normas tributária deve ser estrita. Ou seja, não deve nem ampliar, nem restringir 
uma tributação prevista em lei. Caso haja omissão de lei, deve ser declarada a inexistência de relação tributária. 
Caso a obrigação esteja prevista, não poderá ser restringida senão por meio de outra lei.” (Planejamento 
Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 37). 
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Emenda Constitucional n. 19/1998. Ainda, de forma específica, ao tratar expressamente do 

sistema tributário nacional, a marca do princípio da legalidade cristaliza-se, na ordem 

constitucional vigente, por meio dos incisos I e III do art. 150 da CF/88, os quais figuram 

como reserva de lei em sentido formal e material. Noutro giro, ao percorrer o marco da 

legislação infraconstitucional tributária, tomando, aqui, por referência, o Código Tributário 

Nacional, o princípio da legalidade sobressai, dentre outros momentos, no artigo 9º e, 

também, no artigo 97  de tal diploma normativo. 

    Em razão do que restou alinhavado, ratificando o princípio da segurança 

jurídica que, dela, advém, ressalta-se que, há muito, a legalidade fiscal extrapolou, ao menos 

no Direito brasileiro, o velho princípio de onde se originou – nullun tributum sine lege –, 

anteriormente citado, para reger as mais diferentes situações relacionadas com a tributação 

(política de incentivos fiscais, concessão e revogação de isenções tributárias, de repetição do 

indébito, descaracterização de práticas elusivas ou evasivas etc)226, objetivando a formulação 

de uma ordem jurídico-tributária cada vez mais segura, previsível e, por conseguinte, justa.227 

É o que ensina Alberto Pinheiro Xavier:  

O princípio da legalidade no Estado de Direito não é já, pois, mera emanação de uma 
idéia de autotributação, de livre consentimento dos impostos; antes passa a ser 
encarado por uma nova perspectiva, segundo a qual a lei formal é o único meio 
possível de evasão da justiça material. Dito em outras palavras: o princípio da 
legalidade tributária é o instrumento – único válido para o Estado de Direito – de 
revelação e garantia da justiça tributária.

228 

   A elevação, ao plano constitucional, das regras tributárias, somada à forte 

defesa, quer pelo constituinte, quer pelo legislador ordinário, do princípio da legalidade em 

matéria fiscal, ratificam o compromisso do Estado Brasileiro com o valor certeza. Nesta 

senda, a estruturação, no plano do texto constitucional vigente, de um sistema tributário – de 

onde se extraem os fins, meios e valores que servirão como norte para a criação de tributos, 

para o exercício de competências tributárias, para a estipulação de imunidades, para o 

reconhecimento de direitos fundamentais dos contribuintes e mesmo para a criação e 

modificação da legislação tributária – traduz um compromisso estatal com a promoção 

permanente da segurança jurídica, tão cara à realização da justiça, como bem esclarece 

Ricardo Lobo Torres: 

                                                           
226 Para mais esclarecimentos sobre a repetição do indébito como decorrência do princípio legalidade, vide: 
HARADA, Kyioshi. Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 92-97.  
227 HARADA, Kyioshi. Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 89. 
228 XAVIER, Alberto Pinheiro. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São Paulo: RT, 
1978, p. 11. 
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A  segurança jurídica torna-se valor fundamental do Estado de Direito, pois o 
capitalismo e o liberalismo necessitam de certeza, calculabilidade, legalidade e 
objetividade nas relações jurídicas e previsibilidade na ação do Estado, tudo o que 
faltava ao patrimonialismo. Afirmou-se nas obras de Hobbes, como segurança contra 
a violência praticada pelos outros, e de Locke, como proteção contra o Estado e 
garantia da propriedade. Positivou-se nas Constituições das Colônias americanas e na 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Foi apelidada por Marx de 
“segurança do egoísmo burguês. Identificou-se com a só legalidade do Estado de 
Direito formal na obra de Kelsen. Perdeu muito do seu interesse na segunda metada de 
século XX e no tempo do fastígio do Estado de Bem-estar Social, mas volta a ocupar 
lugar de destaque no momento em que a justiça também recuperou a sua importância. 
Abrange a elaboração, a aplicação (no Direito Tributário o lançamento), a 
interpretação e a própria positivação do ordenamento, penetrando, também, na 
linguagem jurídica em busca da clareza e da certeza e no próprio funcionamento dos 
órgãos de Estado.229  

   Com efeito, o garantismo constitucional, tão marcante na construção dos 

Estados Democráticos de Direito, fez nascer, no Brasil, em ultima ratio, um modelo de 

garantismo fiscal, compromissado com a promoção da certeza e da previsbilidade na 

interpretação e aplicação do Direito Tributário. O bloco de juridicidade pátrio, nestes moldes, 

ao referir-se ao tratamento (rígido) das relações jurídicas de cunho fiscal, ostenta duas feições: 

uma negativa, de proibição de quaisquer ações, por parte dos contribuintes, da Administração 

Tributária, dos magistrados e mesmo do legislador, que comprometam o modelo sistêmico 

exigido; uma positiva, de garantia aos princípios tributários de proteção, dentre os quais 

ressaltam-se a segurança, a legalidade e, consectariamente, a propriedade. 

8.2 O princípio da capacidade contributiva e a vedação ao efeito confiscatório dos 

tributos 

   Considerando a principiologia que deve nortear, no Brasil, a escorreita 

aplicação das normas tributárias, pela Administração Fazendária, com vistas à revisão dos 

“autolançamentos” elisivos empreendidos pelos contribuinte, necessário identificar, ainda, 

dentre os limites oponíveis ao poder de tributar, a (i) vedação constitucional aos efeitos 

confiscatórios dos tributos e, também, a (ii) positivação, pelo legislador constituinte, do 

princípio da capacidade contributiva, como marco de justiça fiscal, as quais se encontram 

insculpidas, respectivamente, no inciso IV do art. 150 e no parágrafo 1º do art. 145, ambos da 

Constituição Federal de 1988.  

    Por confisco, entende-se o ato de adjudicação de bens particulares ao 

patrimônio do Estado, sem o pagamento de justa indenização aos seus titulares, indicando, 

assim, uma punição imposta aos mesmos, ou o aniquilamento do direito de propriedade em 

                                                           
229 TORRES, Ricardo Lobo. Segurança Jurídica e as Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. In: 
FERRAZ, Roberto (coordenador). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 430 
- 432.  
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sua substância ou em qualquer de seus atributos.230 Vez que o texto constitucional vigente 

assegura a propriedade como direito fundamental inviolável (art. 5º, caput e inciso XXII), 

quaisquer efeitos de natureza confiscatória devem ter reduzidos os seus campos de 

abrangência. Deste modo, serão validamente aplicados, apenas em caráter punitivo, contra a 

prática de ilícitos e nos estritos termos previstos em lei, sendo, ainda, facultado, ao 

responsável pela conduta infratora, as garantias do devido processo legal.  

    Com prudência, destarte, ocupou-se o legislador constituinte em preservar, 

expressamente, o patrimônio dos contribuintes quando submetidos à tributação. Por óbvio, os 

tributos traduzem transferências compulsórias de recursos dos indivíduos para o Estado. 

Respeitados, porém, os contornos constitucionais vigentes no país, evidenciar-se-á legítima, 

apenas, a tributação despita de caráter confiscatório.  

   Não se quer, entretanto, com a vedação do confisco apregoada neste trabalho, 

outorgar, à propriedade, uma proteção absoluta contra a incidência dos tributos; pelo 

contrário, objetiva-se, aqui, unicamente, evitar que, mediante o exercício do poder tributante, 

anule-se a riqueza privada. É o que doutrina Paulo de Barros Carvalho – defensor da vedação 

ao confisco para toda e qualquer espécie de tributo –, segundo o qual, quando da imposição 

tributária decorrer substancial redução do patrimônio ou da renda, estar-se-á diante de 

verdadeiro aniquilamento do direito de propriedade assegurando aos contribuintes: 

Considerando que a tributação interefere no patrimônio dos cidadãos, subtraindo 
parcelas deste, é inadmissível a imposição de ônus insuportáveis, ainda que vise à 
arrecadação de recursos para fins específicos, como ocorre com a contribuição 
destinada ao custeio da seguridade social. Também essa figura tributária deve 
observância à razoabilidade, sendo vedada a sua imposição excessiva, de modo que 
ultrapasse os limites da capacidade contributiva dos particulares.231 

     Perfilhando o raciocínio esposado no parágrafo antecedente, em uma análise 

primeira, os efeitos confiscatórios de determinado tributo poderiam ser compreendidos a 

partir da exacerbação de seu aspecto quantitativo – por exemplo, quando seu montante supere 

o valor da operação que lhe caracterize o respectivo fato gerador. Trata-se, porém, de visão 

falha, porquanto inaplicável aos tributos indiretos, nos quais o fenômeno da repercussão 

econômica afasta, dos contribuintes de direito, o encargo financeiro em tela, ou seja: dita 

visão revela-se insuficiente, justamente, por desconsiderar a capacidade econômica dos 

referidos contribuintes. Nesta senda, Luciano Amaro, afirma que o princípio da vedação de 

tributo confiscatório “não é um preceito matemático; é um critério informador da atividade do 

                                                           
230 HARADA, Kyioshi. Sistema Tributário na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 111. 
231 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, 
p. 301. 
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legislador e é, além disso, preceito rígido ao intérprete e julgador que, às vistas da situação 

concreta, verificarão se determinado tributo invade ou não os territórios do confisco.” 232 

    Em verdade, porquanto o texto constitucional não definiu, numericamente, os 

limites máximos da arrecadação fiscal válida, importa examinar os efeitos confiscatórios da 

tributação sob o prisma do princípio da capacidade contributiva. Basta, assim, que um tributo 

exceda a disponibilidade econômica do sujeito passivo (capacidade de investimento das 

empresas e.g.) para que se caracterize o confisco. Para tanto, cabe aos legisladores e aos 

aplicadores públicos das normas tributárias empreender, em suas respectivas atividades, um 

juízo de ponderação e razoabilidade233; juízo este que constituirá o cerne do capítulo V deste 

trabalho, no qual serão relacionados efeitos confiscatórios às revisões dos “autolançamentos” 

elisivos, procedidos pelos contribuintes, que ultrapassem os limites previstos no bloco de 

juridicidade pátrio.  

    Com efeito, o princípio da capacidade contributiva, positivado no § 1º do art. 

145 da CF/88, enquanto parâmetro da tributação válida, coaduna-se com os ditames da justiça 

fiscal e, assim, com os imperativos da democracia, devendo ser observado, consoante Paulo 

de Barros Carvalho, ainda que não encontrasse previsão no texto vigente.234 Trata-se de 

princípio de caráter programático que, além de servir como norteador da atividade legislativa 

pode, também, dar o tom de comando ao Judiciário e à própria Administração Fazendária, na 

medida em que fornece sentido teleológico para a interpretação, a integração e a aplicação da 

legislação tributária.  

   Na lição de J. L. Saldanha Sanches, à luz do Direito Português, a capacidade 

contributiva constitui ferramenta que auxilia a “decisão normativa sobre a seleção dos fatos 

tributário”: 

Exactamente como sucede com o conceito de justiça, que não pode caber em uma 
definição exacta e precisa por ser a transposição jurídica de um conceito ético, 
também a capacidade contributiva constitui simultaneamente um axioma ético e a 
síntese de princípios constitucionais vinculativos para o legislador. Temos assim de 
utilizar o princípio da capacidade contributiva como princípio ordenador do 
ordenamento jurídico tributário, o princípio apto para atribuir coerência ao casuísmo 
excessivo que marca frequentemente a legislação fiscal.235   

                                                           
232 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 145. 
233 Na concepção de Ricardo Lobo Torres, também, inexistindo a possibilidade de fixar previamente os limites e 
a definição concreta de confisco, hão de se pautar, quer o legislador, quer os aplicadores das normas tributárias, 
pela razoabilidade. (Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 56). 
234 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, 
p. 302. 
235 SANCHES, J. L. Saldanha. Manual de Direito Fiscal. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 228. 
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     Apesar de difícil exeqüibilidade, a tributação pessoal e progressiva, baseada na 

justiça fiscal, a que dá ensejo o princípio da capacidade contributiva, é moral e politicamente 

sustentável. Soa razoável e isonômico pretender que indivíduos politicamente organizados, 

em sendo economicamente desiguais, submetam-se, à carga tributária do Estado, na medida 

em que – nos estritos termos da lei vigente à época de ocorrência dos fatos geradores a que 

dêem causa – revelem as suas respectivas capacidades contributivas, mensuráveis a partir dos 

signos de riqueza que ostentem.236 Só incidirá, validamente, pois, tributo onde exista, nas 

situações exaustivamente “tipificadas” em determinado ordenamento jurídico, a efetiva 

sinalização de riqueza auferida por um contribuinte. Acerca do alcance da premissa ora 

debatida, precisa é a lição de Leandro Paulsen: 

O contribuinte tem de ser, necessariamente, uma pessoa de cuja hipótese de incidência 
se infira que tenha capacidade para contribuir. Ou seja, a grandeza prevista na norma 
tributária que institui o imposto tem de dizer respeito ao contribuinte, revelar sua 
riqueza: titularidade de renda, de patrimônio etc. Tal não pode ser apenas aparente, 
mas real.

237
 

   A capacidade contributiva funciona como mecanismo de discriminação no que 

tange à aplicação do Direito Tributário, porquanto afasta, em determinadas situações, o 

princípio da igualdade que, no viés adotado no presente trabalho, não enseja a tributação 

indistinta de todo e qualquer contribuinte.238 Neste particular, pode o princípio ser analisado 

dois ângulos: sob o ângulo estrutural, a capacidade contributiva significa uma aptidão para 

suportar o ônus tributário, a capacidade de arcar com a despesa advinda do pagamento de um 

determinado tributo; sob o ângulo funcional, a capacidade contributiva é vista como um 

critério destinado a diferenciar pessoas, de sorte a identificar quem são os iguais e quem são 

os desiguais – isto sob um aspecto eminentemente jurídico – e, em qual medida e montante se 

                                                           
236 A isonomia, cumpre-se perceber, não requer a tributação igual de todos os contribuintes, mas a 
impossibilidade de se instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem numa mesma situação 
jurídica. Neste sentido, bastante ilustrativa é a lição de Luciano Amaro: “hão de ser tratados, pois, com igualdade 
aqueles que tiverem igual capacidade contributiva, e com desigualdade aqueles que revelem riquezas diferentes 
e, portanto, diferentes capacidades de contribuir. A questão da isonomia, em síntese, não se resolve, apenas, com 
a afirmação de que, dada a norma legal como comando abstrato e hipotético, todas as situações concretas 
correspondentes á hipótese legal devem ser submetidas à lei, e as situações excepcionadas pela lei devem ser 
excluídas. Há de examinar-se se o legislador discriminou onde isso lhe era vedado, ou se deixou de dessemelhar 
onde lhe era obrigatório fazê-lo.” (Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 106-107).  
237 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da 
Jurisprudência. 8ª ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2006, p. 71.  
238 Para uma leitura mais aprofundada acerca dos novos contornos do princípio da isonomia, recomenda-se: 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 
2010.  
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desigualam para que seja aplicado o princípio da igualdade com o justo tratamento de cada 

um.239 

   Há que se compreender, então, a capacidade contributiva, sob um prisma 

abusoluto, como aptidão dos particulares para concorrerem, mediante o pagamento de 

tributos, no custeio da despesa pública – aptidão esta medida pelo legislador, que elabora 

normas tributárias a partir de fatos da vida dotados de relevância econômica – e, ainda, sob 

um prisma relativo, o qual não se afasta dos critérios, postos em cada ordenamento jurídico, 

como parâmetros para a definição concreta do quantum devido por cada contribuinte; no caso 

brasileiro, a lei, em sentido formal e material.  

   Opera o princípio da capacidade contributiva, portanto, em um primeiro 

momento, como limite à imposição de deveres tributários (por meio de lei), como um 

comando constitucional ao legislador infraconstitucional para que este, ao elaborar a norma 

fiscal, trate os contribuintes com respeito às suas respectivas condições pessoais. Destacou-se 

a expressão, “em um primeiro momento” porque, de forma reflexa, a capacidade contributiva 

também deve coordenar a atuação da Administração Tributária, à medida que esta, para fins 

de exercício válido da tributação, deve atentar para a capacidade contributiva revelada em 

cada operação desempenhada pelos contribuintes; operação que, consoante restou 

anteriormente registrado, deve estar, previamente, “tipificada” como suporte fático de norma 

impositiva de tributos para dar ensejo, validamente, ao nacimento de qualquer cobrança em 

favor do Erário.  

    Na formulação jurídica do princípio da capacidade contributiva, não se quer, 

apenas, preservar a eficácia da lei de incidência; além disso, quer-se preservar o contribuinte 

buscando evitar que uma tributação excessiva, portanto inadequada às suas forças, 

comprometa os seus meios de subsistência, ou o livre exercício de sua profissão, ou a livre 

exploração e planejamento de sua empresa, já que tudo isto relativiza, por sua vez, a sua 

capacidade econômica – esta entendida como possibilidade de continuar produzindo riquezas, 

a despeito das reduções patrimoniais decorrentes da tributação. Há um mínimo vital que 

precisa ser resguardado da tributação; mínimo este que, inclusive, deve conduzir o tratamento 

                                                           
239 GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 29. 



106 

 

dispensado às isenções, como atenta José Souto Maior Borges, relembrando antigo brocardo 

latino: primum vivere deinde tributum solvere.240  

   Justifica-se, pois, a afirmação outrora feita, segundo a qual o ordenamento 

tributário, vigente no país, não impõe, a todos os contribuintes, uma uniformidade de 

tratamento fiscal, quer sobre a ótica da atividade do ente tributante, quer sob a ótica das 

faculdades dos cidadãos para fins de organização fiscal de suas atividades (planejamento 

tributário lícito). Com base nesta premissa, portanto, são dogmaticamente defensáveis, no 

Brasil, as modalidades de economia fiscal que, licitamente, produzam reflexos (i) na 

mensuração da capacidade contributiva individual de cada sujeito passivo, bem como (ii) na 

subsunção de suas operações às mais diversas normas tributárias que, concorrentemente, 

regulem-nas.  

   É que existem limites a serem considerados, pelo legislador, pelo Judiciário e 

pela própria Administração Fazendária, para fins de enquadramento compulsório dos 

contribuintes, indistintamente, em situações tributárias idênticas, desconsiderando o suporte 

fático que estes decidiram, amparados no bloco de juridicidade pátrio, licitamente, realizar no 

mundo da vida. A opção, pelos particulares, das consequências jurídicas dos atos que 

empreendem, guarda correspondência, como visto à liberdade que lhes foi concedida, pela 

estadualidade fiscal contemporânea; constitui, então, baliza da qual não pode, validamente, 

afastar-se o Fisco, quando intenta a revisão dos “autolançamentos” elisivos. 

   Em direção diametralmente oposta aos argumentos colacionados no parágrafo 

antecedente, defende Klaus Tipke, na Alemanha, uma tributação baseada nos princípios da 

igualdade, a qual gravaria todos os titulares de capacidade econômica. Nesta ordem de ideias, 

dito autor afirma não ser compatível com o princípio da capacidade econômica, ora 

considerado, o direito de escolha (dos contribuintes) entre diversas consequências jurídicas 

dos atos que decidem praticar:  

La capacidad económica pura no sólo tiene en cuenta quién y en qué medida dispone 
de capacidad económica. También se ocupa del modo en que el principio de igualdad 
considera iguales a todos los que tienen capacidad económica.

241 

                                                           
240 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 
49. 
241 Tradução livre: “A capacidade econômica pura leva em conta não apenas quem e em que medida tem 
capacidade econômica. Ela, também, lida com a maneira com que o princípio da igualdade considera iguais 
todos aqueles que detêm capacidade econômica.” (TIPKE, Klaus. Moral Tributaria del Estado y de los 
Contribuyentes. Tradução de Pedro M. Herrera Molina. Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 36). 
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   Por mais inspiradoras que, no plano doutrinário, sejam as lições de Klaus Tipke 

– acima introduzidas de forma sucinta – acerca da tributação indistinta de todos os 

contribuintes situados em posição econômica assemelhada, não poderia este trabalho, ante o 

perfil eminentemente dogmático que ostenta, deixar de registrar que a aplicação de tais lições, 

à realidade fiscal brasileira, encontra alguns entraves no ordenamento jurídico vigente no 

país.242 É que, para o autor sob referência, a legitimidade da tributação seria encontrada no 

princípio da igualdade, preconizando, destarte, uma isonomia verdadeiramente calcada na 

persecução de uma igualdade funcional entre os contribuintes. Trata-se, porém, como bem 

pondera Heleno Taveira Tôrres, da construção de “uma” teoria da tributação segundo a Lei 

Fundamental de Bonn, a qual não traz outros princípios aplicáveis à atividade fiscal do 

Estado, senão o da igualdade, do qual se extrairiam todos os demais princípios em prol da 

justiça tributária.243  

   À medida que a  validade dogmática das teorias encontra-se, justamente, na 

conformação destas com a estrutura dos ordenamentos em que foram pensadas, estas podem 

encontrar limites de aplicação em outros sistemas normativos, de origem diversa. No caso 

brasileiro, por exemplo, é possível a utilização, nos campos do Direito Tributário, de 

princípios como igualdade e /ou solidariedade. Estes princípios, no entanto, à luz do modo 

como foi concebida a estadualidade fiscal pátria (democrática e de direito), pelo constituinte 

de 1988, cedem espaço a um outro princípio, constitucionalmente consagrado: a legalidade, 

com base na qual busca-se promover a segurança dos administrados. 

   De fato, revelar-se-ia contrária aos ditames da justiça fiscal, no Brasil, a 

tolerância, pelo ordenamento jurídico vigente, de tratamentos distintos para contribuintes que 

se colocassem, igualmente, sob o manto da incidência de um determinado feixe normativo. A 

igualdade genérica dos particulares perante a Administração Fazendária, aqui, todavia, existe, 

apenas e na medida, da “tipificação” dos suportes fáticos das normas de incidência fiscal. 

Neste sentido, diante de uma multiplicidade de leis que, concorrentemente, regulem 

determinada situação da vida, se a escolha de um delas, por um indivíduo “A”, apresentar 

efeitos jurídicos diversos daquela outra, escolhida por “B”, pretender o Fisco submetê-los a 

um mesmo tratamento tributário, por mais que ambos demonstrem capacidade econômica, 

                                                           
242 No Brasil, Roberto Ferraz tem condenado, veementemente, as discriminações feitas, pelo Ordenamento 
Jurídico, em favor de determinados contribuintes. FERRAZ, Roberto. Igualdade na Tributação – Qual o critério 
que legitima discriminações em matéria fiscal? In: FERRAZ, Roberto (coordenador). Princípios e Limites da 
Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 449 - 523. 
243 Para uma leitura mais aprofundada da matéria, recomenda-se: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito 
Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. São Paulo: RT, 2011, p. 592 e ss.. 
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equivale à nítida quebra de previsibilidade na aplicação do Direito, não merecendo, pois, a 

guarida do ordenamento fiscal pátrio – comprometido, sobremaneira, com a preservação do 

princípio da segurança jurídica.   

   Acolhendo-se, aqui, portanto, as recomendações de Luciano Amaro, deve-se 

buscar um modelo de incidência fiscal que não ignore as diferenças evidenciadas nas diversas 

situações eleitas como suporte normativo de imposição de tributos pelos contribuintes.244 É 

que, conforme restará asseverado no próximo capítulo, os princípios da autonomia da vontade 

e da livre iniciativa em muito repercutem no desenho da atividade tributante do Estado 

brasileiro, onde, ao menos dogmaticamente, encontram-se asseguradas as práticas lícitas de 

economia fiscal (“autolançamentos” elisivos).  

   Se, por um lado, a revelação da capacidade contributiva de um indivíduo, em 

atenção aos imperativos da justiça fiscal, funciona, indiscutivelmente, como marco para a 

mensuração da prestação tributária por ele devida, por outro, constitui, validamente, causa de 

tributação, apenas, nos estritos termos das hipóteses de incidência exaustivamente 

“tipificadas”. Isto em atenção às expectativas depositadas, pelos contribuintes, no 

planejamento das ações (segurança jurídica) que adotam no mundo da vida.245  

   A capacidade contributiva, prevista no art. 145, §1º, da CF, não constitui, pois, 

per si, então, condição suficiente à instituição válida de tributos no país, relacionando-se, 

pois, a outros princípios como legalidade e segurança. Oportuno colacionar, à guisa de 

ratificação, o pensamento de Heleno Taveira Tôrres: 

Nenhuma interpretação normativa pode ser alijada de compromissos teleológicos e 
axiológicos no sistema jurídico. Perderia efetividade seu resultado caso assim 

                                                           
244 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 139. 
245 Há, na doutrina tributária, posicionamentos divergentes do presentemente defendido ao longo deste trabalho. 
A Escola de Pavia, na Itália, por exemplo, concebe a capacidade contributiva como “causa” do tributo, 
sustentando que para que fatos jurídicos condicionassem a incidência de tributação, deveriam revelar capacidade 
a contributiva d e um contribuinte. Trata-se de teoria que encontra críticas, porquanto não serve como 
fundamento da existência de tributos baseados no princípio da contraprestação (taxas), para os quais não importa 
se o sujeito passivo pratica ou não qualquer ato definido como causa econômica. Merecem notas, também, 
concepções recentes que tentam justificar, inexoravelmente, todo e qualquer tributo com base em um princípio 
de solidariedade social e de justo retorno, impondo, a todos, um igual dever de pagar tributo. Na linha desta 
segunda teoria, ganhou força, contra as práticas de economia fiscal, adiante tratadas, o apelo aos princípios de 
igualdade, de isonomia e de não-discriminação, de modo que indivíduos em posição econômica equivalente, 
indistintamente, deveriam ser submetidos à igual carga tributária. Desta simples evidência (econômica) de 
capacidade contributiva, porém, surge o risco da tributação por analogia – considerado no último tópico deste 
estudo – que tanto fere os princípios de certeza e de segurança, necessários ao planejamento negocial dos 
indivíduos e resguardados, constitucionalmente, no Brasil. Observe-se, neste mister, que rendas iguais, nem 
sempre, designam equivalentes manifestações de capacidade contributiva. Daí o acerto do legislador pátrio que, 
ao pautar a tributação válida na estrita via da lei – a qual, por sua vez, deve observar a capacidade contributiva, 
dentre outros princípios constitucionalmente consagrados – assegura o valor segurança, à medida que estabiliza 
as expectativas dos contribuintes. 
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procedesse o intérprete. O que não se justifica é o aplicador do direito, sob a alegação 
de atender a reclamos de elevada magnitude, como dar cumprimento ao princípio da 
capacidade contributiva, pretender superar a legalidade ou integrar o ordenamento sem 
previsão legal, qualificando fatos jurídicos como tributáveis quando a lei não o tenha 
feito, numa espécie de busca da verdade real, apenas com o propósito de cunho 
arrecadatório, sem fundamento de cunho concreto que o autorize.246 

   À luz de tudo o quanto restou, até o presente momento, exposto, percebe-se 

que a exposição empreendida neste trabalho seguiu os ditames do método dedutivo – 

raciocínio que parte de uma proposição geral a fim de concluir com uma proposição 

particular. Intentou-se, destarte, em seu primeiro capítulo, esclarecer, inauguralmente, sob 

uma perspectiva estática, o modo modo como foram rigidamente elaboradas as normas fiscais 

brasileiras, a partir de conceitos jurídicos classificatórios para, na sequência, demonstrar como 

estas produzem, em uma dinâmica subsuntiva, efeitos jurídicos limitados, os quais, para fins 

de Direito Tributário, foram classificados como fatos geradores. Tudo para demonstrar que o 

sistema normativo em questão – no qual é patente a partilha de funções entre a Administração 

Pública e os particulares no que tange à constiruição dos créditos fiscais – deu guarida, a 

partir da releitura (constitucional) do dogma da legalidade, à promoção da segurança jurídica 

e da confiança legítima dos contribuintes na aplicação do Direito. No próximo capítulo, 

permite-se adentrar, propriamente, no regramento da economia fiscal lícita no Brasil (elisão) 

para, enfim, examinar, à luz do ordenamento jurídico vigente no país, os limites da 

discricionariedade administrativa com vistas à revisão dos “autolançamentos” empreendidos 

pelos contribuintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 217e 218.   
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CAPÍTULO IV – Os “autolançamentos” elisivos 

9. Live-iniciativa e autonomia da vontade na estadualidade fiscal contemporânea 

   Consoante assentado no final do capítulo II deste trabalho, a redução dos 

papéis desempenhados, pelos Estados, na fiscalidade contemporânea, refletiu na consagração 

do princípio da livre-iniciativa dos contribuintes, os quais foram investidos na função de 

interpretar e aplicar o ordenamento jurídico vigente, com vistas a constituir os seus próprios 

débitos em face ao Erário. Convém tecer, então, no tópico ora iniciado, algumas 

considerações acerca de tal princípio, porquanto este respalda os “autolançamentos” elisivos, 

cuja viabilidade dogmática aqui se apregoa.  

   Na principiologia constitucional que informa o ordenamento jurídico brasileiro, 

nota-se que o legislador constituinte ocupou-se em proteger o valor liberdade, consagrando-o, 

expressamente, como garantia fundamental dos indivíduos. É o que se infere a partir da leitura 

sistemática dos artigos 3º, I; 5º, II, VI, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX; 170; 174; 206, II, 

todos da CF/1988. Merece, assim, a liberdade – da qual é corolário o princípio da livre 

iniciativa – ser hermeneuticamente maximizada247. Tomando-se, por empréstimo, as palavras 

de Eros Roberto Grau, livre iniciativa é termo de conceito extremamente amplo, não obstante 

a inserção da expressão no caput do art. 170 da Constituição vigente tê-la conduzido à 

conclusão restrita de que toda a livre iniciativa se esgota na liberdade econômica ou de 

iniciativa econômica.248  

    Desdobra-se a livre iniciativa, no sentido ampliativo ora tratado, como a 

liberdade de alternativas de conduta e de resultado. Todos seriam livres, assim, para realizar 

qualquer negócio que lhes aprouvesse, merecendo respeito, apenas, determinados limites 

previstos em lei. Ao consagrar a livre-iniciativa no plano constitucional, o Direito pátrio 

ratificou a posição da liberdade como um dos fatores estruturais da ordem jurídico-econômica 

brasileira, a qual se revela fundada na autonomia empreendedora dos indivíduos. Bem define 

o princípio em comento José Casalta Nabais: 

O princípio da livre disponibilidade económica dos indivíduos implica o princípio da 
autorresponsabilidade ou a primazia da satisfação privada das necessidades 

                                                           
247 Nesta senda, sustenta J. J. Gomes Canotilho que “a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que 
maior eficácia lhe dê”, de modo que, “no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior 
eficácia aos direitos fundamentais”, como é o caso da liberdade de iniciativa, a que se dedica o tópico ora 
iniciado. (Direito constitucional. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 233). 
248 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 9ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
185.   
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económicas, ancorada no respeito pelo estado fiscal dos diversos direitos e liberdades 
de natureza económica (como o direito de propriedade e as liberdades profissional e 
de trabalho, de iniciativa económica, de estabelecimento ou de “residência” e de 
associação económica etc), e uma base mínima do poder estadual.249  

   Não defende, todavia, este trabalho a primazia da liberdade absoluta dos 

contribuintes com vistas à economia de tributos. Pelo contrário, a viabilidade dogmática dos 

“autolançamentos” elisivos, como se verá adiante, depende da estreita coerência que estes 

guardem com o bloco de juridicidade (normas fiscais, cíveis, administrativas etc) vigente ao 

tempo em que forem empreendidos. É que a postulação da liberdade de iniciativa econômica 

representa uma das garantias da legalidade, constituindo, por conseguinte, liberdade pública 

precisamente ao expressar a não sujeição dos indivíduos a qualquer restrição estatal, senão em 

virtude de lei (em sentido formal e material).250 

    Há muito padeceu o conceito irrestrito de autonomia privada surgido na gênese 

da orientação liberal dos Estados, concebido como exercício livre da vontade dirigida pelo 

próprio indivíduo – sem influências externas imperativas (o Direito), mas apenas segundo os 

seus interesses e consciência – o qual teria como finalidade permitir, por exemplo, uma livre 

escolha sobre o melhor tipo contratual para regrar as suas relações negociais, bem como sobre 

as condições, termos e limites dos direitos e deveres que pretendiam assumir, o que findava 

por colocar todos os sujeitos de uma relação jurídica em uma abstrata condição de dispôr, 

irrestritamente, e de igual modo, do tratamento normativo, à mesma, aplicável. Neste 

contexto, a livre ordenação de interesses recíprocos gerava, para as partes em negociação, um 

vínculo obrigatório, sob responsabilidade mútua (pacta sunt servanda), como forma da 

autodeterminação inerente aos contratantes. 

    Tal conceito inicial de liberdade (liberal e individualista) não permaneceu 

incólume, porém, às mutações do Direito na contemporaneidade. Com efeito, as 

possibilidades de interferência, previstas pelo modelo de Estado Democrático de Direito, na 

vida econômica dos cidadãos, reduziu a liberdade de contratar (dirigismo contratual) dos 

indivíduos, cuja autonomia privada sofreu crescentes cortes – sobretudo voltados à restrição 

do conteúdos das relações contratuais; cortes estes que se evidenciam válidos quando 

amparados nas leis vigentes.251 Ilustram este cenário de mudanças as palavras de Heleno 

Taveira Tôrres: 

                                                           
249 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos – contributo para a compreensão 
constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2012, p. 210. 
250 Para mais, vide: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 9ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 189.  
251 No mesmo sentido: GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 14. 
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Como hoje vigora o princípio da função social do contrato, a noção de força 
obrigatória segue perdendo espaço em favor de diversas restrições legais, porquanto 
nos modelos constitucional e civil vigentes, justificam-se, ao lado do princípio da 
liberdade contratual, outros que lhe são correlatos, como: i) consensualismo; ii) 
exigência de causa, pela qual cada transferência patrimonial necessita de uma razão, 
de uma justificativa lícita e merecedora de proteção; iii) boa fé na constituição e 
execução do contrato; e iv) equilíbrio contratual.

252
 

   Nos termos acima, percebe-se que os “autolançamentos” elisivos, 

empreendidos pelos contribuintes, correspondem ao exercício da livre-iniciativa que lhes foi 

assegurada pelo constituinte de 1988; a revisão destes – por representar uma restrição à 

autonomia de determinação do conteúdo da relação jurídica, instaurada entre particular e 

Administração Fazendária – revelar-se-á legítima, logo, à medida que amparada pelo 

princípio da legalidade. Isto porque, o bloco de juridicidade vigente no país, apenas, legitima 

intervenções estatais fundadas em lei (em sentido formal e material). 

   Como se verá adiante, os “autolançamentos” elisivos correspondem à 

faculdade dos contribuintes de realizar, no mundo da vida, o suporte fàtico da norma tributária 

que se lhes revele menos onerosa. Trata-se, pois, de um ato de escolha, constituindo o 

exercício válido da autonomia da vontade de que dispõem, nos termos da ordem jurídica 

vigente, todos os cidadãos, aos quais foi constitucionalmente garantida a livre-iniciativa.  Se 

dito ato de escolha, então, não violar ou desrespeitar algum comando normativo 

(constitucional ou infraconstitucional) pré-existente, o exercício da liberdade em questão terá 

sido legítimo, produzindo efeitos plenamente válidos no mundo jurídico, os quais deverão ser 

recepcionados, pelo Estado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da 

confiança legítima.  

    Sob uma perspectiva dogmática, a liberdade fiscal dos contribuintes depende, 

apenas, dos requisitos de validade – compatibilidade formal e material com os moldes do 

Direito vigente – e de licitude dos atos jurídicos por meio dos quais é exercida. Revelam-se 

profícuas, somente no âmbito do debate doutrinário, assim, as teorias que procuram 

fundamentar a atividade arrecadatória do Estado Brasileiro no princípio da solidariedade 

nacional e nas concepções comunitaristas dos tributos, rechaçando toda e qualquer forma de 

planejamentos tributários, os quais são tidos por abusivos e, por conseguinte, inconciliáveis 

                                                           
252 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 124 e 125. 
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com os princípios da capacidade contributiva, da isonomia tributária e, em ultima ratio, da 

justiça fiscal.253 

   Se solidariedade e isonomia são principios, também, consagrados pela 

Constituição Federal de 1988, à luz da estruturação da ordem tributária pátria que prioriza, 

sobremaneira, o princípio da legalidade, como pilar da segurança jurídica em matéria fiscal, 

estes deverão ser sopesados pelo legislador – submetido ao controle do Poder Judiciário – e 

não pelos agentes fazendários, os quais devem respeitar, por sua vez, os “autolançamentos” 

elisivos por meio dos quais os contribuintes, exercendo a livre-iniciativa que lhes foi 

constitucionalmente assegurada, levam, a conhecimento da Administração, o planejamento 

econômico de suas vidas em perfeita sintonia com o Direito posto.  

   Sustenta o presente estudo, portanto, que a intervenção do Estado nos negócios 

jurídicos lícitos celebrados livremente entre particulares, com vistas à redução da carga 

tributária, para ser considerada válida, deverá ser limitada a partir de norma oriunda do Poder 

Legislativo, não podendo ficar, exclusivamente, ao critério da atuação administrativa. 

Inexistindo, destarte, leis que, expressamente, regulem ou mesmo impeçam a economia lícita 

de tributos – materializada a partir dos “autolançamentos” elisivos sob referência – esta não 

poderia ser restringida, ao menos nos contornos atuais do ordenamento tributário pátrio, pelos 

aplicadores públicos do Direito.254 Nesta ordem de ideias, conclui José Afonso da Silva que a 

liberdade, em qualquer de suas formas, só pode sofrer restrições por normas jurídicas 

preceptivas (que impõem uma conduta positiva) ou proibitivas (que impõem uma abstenção), 

provenientes do Poder Legislativo e elaboradas segundo os procedimentos estabelecidos na 

Constituição: 

O grande Pimenta Bueno já dizia no século passado que “a liberdade não é pois 
exceção, é sim a regra geral, o princípio absoluto, do Direito Positivo; a proibição, a 
restrição, isto sim é que são as exceções, e que por isso mesmo precisam ser provadas, 
achar-se expressamente pronunciadas pela lei, e não por modo duvidoso, sim formal, 
positivo; tudo o mais é sofisma. Em dúvida prevalece a liberdade, porque é o direito, 
que não se restringe por suposições ou arbítrio, que vigora, porque é facultas ejus, 
quod facere licet, nisi quid prohibet.” 

255  

                                                           
253 Acerca da vedação dos planejamentos tributários exteriorizados, à Administração Fazendária, por meio de 
“autolançamentos” elisivos, indica-se: DE PAULA, Daniel Giotti. O Dever Geral de Vedação à Elisão: uma 
análise constitucional baseada nos fundamentos da tributação brasileira e do direito comparado. Revista da 
PGFN, Brasília, vol. I, n. I, 165-194, jan/jun. 2011. 
254 Um exame mais detido quanto aos limites da interpretação e aplicação normativa em matéria fiscal é alvo do 
capítulo V deste trabalho. 
255 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
235. 
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   É necessário conferir – à luz de tudo o quanto restou esposado – eficácia plena 

aos comandos constitucionais, dotados de aplicabilidade direta e imediata, que buscam 

assentar a liberdade dos contribuintes de se conduzir, no mundo da vida, com vistas a 

economizar tributos, desde que respeitado o bloco de juridicidade vigente no Brasil. Tal 

liberdade, como visto, é levada, a conhecimento da Administração Fazendária, através de 

“autolançamentos”, os quais bem atendem aos reclames da estadualidade fiscal 

contemporânea e, por esta razão, somente poderá ser mitigada, pelos agentes fiscais, por meio 

de atos perfeitamente amparados pelo princípio da legalidade. Em casos de dúvida, prevalece 

a liberdade, constitucionalmente assegurada aos particulares, no Estado Democrático de 

Direito instaurado no país. 

10. Elisão, elusão e evasão tributárias: entre a economia fiscal lícita e a fraude. 

Diferenciações necessárias. 

   Apesar das novas funções assumidas, pelos contribuintes, na 

contemporaneidade fiscal do Estado Brasileiro, com vistas à constituição (livre) de seus 

próprios débitos em face do Erário, reconhece este trabalho que não merece a chancela do 

ordenamento jurídico pátrio toda e qualquer forma de Direito Privado levada, a conhecimento 

da Administração Fazendária, pelos particulares, a partir dos “autolançamentos” que 

empreendem. Nesse sentir, registra-se que, se a Constuição Federal de 1988 estruturou a 

ordem econômica pátria sob a égide do princípio da livre iniciativa, ocupou-se, todavia, 

noutro giro, em limitar-lhe – por meio de comandos dirigidos ao legislador ordinário – o 

exercício.  

     Na esteira do parágrafo antecedente, a depender da consonância dos atos 

praticados, livremente, pelos contribuintes, no mundo da vida, com vistas à economia fiscal 

latu sensu – os quais são informados mediante os “autolançamentos” ora considerados – com 

os demais princípios e normas que informam o ordenamento jurídico pátrio, estes podem ser 

agrupados em 3 categorias: I) atos evasivos; II) atos elusivos; ou III) atos elisivos. Trata-se de 

categorias, que, por traduzirem institutos jurídicos distintos, não merecem receber igual 

tratamento da Administração Fazendária. É o que se pretende esclarecer, sinteticamente, nos 

parágrafos seguintes. 

    O termo evasão, do latim evadere (escapar, fugir), traz, em si, uma significação 

bastante ampla, aproveitando-se para denominar qualquer meio utilizado, pelos contribuintes, 
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para se furtarem à tributação – seja este lícito ou não256. No presente trabalho, porém, 

permite-se, didaticamente, atribuir, ao vocábulo em apreço, conotação eminentemente 

negativa. Isto para que se possa, de forma clara, confrontá-lo com os demais institutos – 

elusão e elisão – relacionados à economia fiscal, acima identificados. 

       Miguel Delgado Gutierrez257, utilizando-se da classificação proposta por 

Antonio Roberto Sampaio Dória, divide as modalidades de evasão em omissivas e comissivas. 

Sob a égide da primeira, refere-se o citado autor à evasão imprópria – na qual o contribuinte 

abstém-se de um comportamento em razão da elevada carga fiscal que sobre este incide 

(consumir tabaco, por exemplo, em países que tentam combater o fumo, tributando-lhe 

excessivamente) – e, ainda, à evasão por inação, aquela que se manifesta depois de ocorrido o 

fato gerador do tributo, trazendo efetivos prejuízos ao Erário, podendo, a seu turno, ser não-

intencionais (por ignorância do contribuinte, por exemplo) ou intencionais, como é o caso da 

sonegação fiscal, a qual se manifesta, seja porque o contribuinte não adimpliu a sua obrigação 

para com o Erário, seja porque não forneceu, a este, ilicitamente, os elementos necessários à 

correta apuração da capacidade econômica revelada em dada conduta negocial. Vez que a 

evasão omissiva imprópria, ora considerada, traduz-se como o afastamento da incidência de 

uma norma tributária – o sujeito passivo, abstendo-se de determinado comportamento, 

desestimulado pela lei, deixa de dar azo ao fato gerador de um certo tributo – não constitui 

matéria relevante para a compreensão do tema debatido no presente estudo.  

    Conferindo, à prática de evasão fiscal, feição eminentemente negativa, tal qual 

este trabalho, Sacha Calmon Navarro Coêlho, defende que esta, seja nacional, seja 

internacional, deve ser combatida “sem tréguas”, mas sem prejuízo da segurança e da certeza 

do Direito. A evasão fiscal, na concepção do autor, possui conceito vetusto, clássico e fixa-se 

no campo da ilicitude. São modalidades de evasão fiscal o dolo (sonegação omissiva), a 

fraude material (falsificação de registros, livros, documentos, dados, operações, balanços, 

despesas, receitas etc) e a simulação absoluta ou relativa, mediante a utilização inconsistente 

de formas jurídicas, aparentemente, autorizadas pelo Direito Privado.258  

    A evasão comissiva, noutro giro, pode ser lícita (elisão fiscal, que não 

comporta, como se verá, revisão por parte dos agentes fazendários) ou ilícita (fraude fiscal). 

                                                           
256 Alfredo Augusto Becker, na doutrina tributária brasileira, diferencia, apenas, a evasão da fraude fiscal 
(Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 136 e ss.). 
257 GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 66-70. 
258 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo, da Interpretação e da Exoneração 
Tributária – o significado do art. 116, parágrafo único, do CTN. 3ª ed.. São Paulo: Dialética, 2003, p. 193.  
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Em ambos os casos, interessa notar que os fins pretendidos por quem a pratica são idênticos: 

economizar tributos ou protrair, no tempo, o seu pagamento. Saber em que medida, pois, 

resta configurada, na situação concreta, uma ou outra das modalidades de economia fiscal ora 

referenciadas é de grande importância para que se julgue a (im)procedência de eventuais 

autuações empreendidas, pela Administração, contra os contribuintes que decidem realizá-las 

no mundo da vida.  

    Opera-se a elisão fiscal quando o agente, visando a certo resultado econômico, 

busca, por instrumentos sempre lícitos, fórmula negocial alternativa e menos onerosa do 

ponto de vista fiscal, aproveitando-se de legislação não proibitiva ou não equiparadora de 

formas ou fórmulas de Direito Privado (redução legal das formas ao resultado econômico). 

Nos espaços abertos à elisão, assim, ou não há confronto das práticas utilizadas, pelos 

contribuintes, com as normas existentes para regular determinada matéria, ou sequer existem 

normas para tanto. Tem-se, pois, situação diversa da evasão, em que há burla direta da lei, ou, 

como se verá, da elusão, em que tal burla se opera de modo indireto.  Mais ainda, a elisão 

depende da existência de atos efetivamente praticados – e não artificialmente criados para dar 

uma aparência distinta à ação (efetiva) dos contribuintes –, sob pena de restar simulada uma 

situação fática que, em verdade, não ocorreu.259 

   Em complementação à exposição ora realizada,  a disciplina do instituto da 

elisão fiscal poderia ser analisada, ainda, sob um outro viés: (I) elisão fiscal induzida, quando 

a própria lei deseja o comportamento do contribuinte, sob fundamentos extrafiscais, caso da 

outorga, a particulares, de isenções, diferimentos e todo o leque de benefícios tributários 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro; (II) a elisão fiscal por lacuna, situação em que o 

legislador não veda dada conduta quando poderia tê-lo feito, não cabendo tal função de 

integração normativa à Administração, como será demonstrado no próximo capítulo. Num ou 

noutro caso, afirma Cesar A. Guimarães Pereira que “a elisão tributária busca impedir a 

incidência da norma tributária e, com isso, suprimir, no caso concreto, a competência 

tributária administrativa.”260  

    Dentre os critérios utilizados para diferenciar os atos elisivos, daqueles elusivos 

ou evasivos, o autor acima referido procura estabelecer marcos temporais próprios para a 

                                                           
259 É o caso de uma empresa que escrituta, em seu “Livro Fiscal de Registro de Entradas”, nota fiscal fictícia, a 
fim de se creditar do valor do ICMS supostamente pago, na etapa anterior da cadeia produtiva, por mercadoria 
que, em verdade, nunca circulou e que, portanto, nunca foi adquirida. 
260 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
13. 
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prática de cada um deles. O fenômeno elisivo, deste modo, operar-se-ia, mediante atos lícitos 

(não-simulados) praticados antes da ocorrência do fato gerador. A elusão e evasão tributárias, 

diversamente, surgiriam, por qualquer forma (geralmente ilícita) de que se valesse o 

contribuinte no instante em que se manifesta, no mundo da vida, a prática de determinado 

suporte fático de tributação. Isto porque: (I) na elusão, busca-se mascarar a ocorrência do fato 

gerador; (II) na evasão, pretende-se ocultá-la; (III) por meio da elisão, enfim, unicamente, 

evita-se, licitamente, a realização, no mundo da vida, do suporte fático de uma norma 

tributária, impedindo, pois, a incidência desta e, por conseguinte, a produção de efeitos 

jurídico-tributários. 

    Na fraude fiscal, resta configurada infração à lei; nas práticas elisivas não. 

Naquela, a ação do sujeito passivo será dolosa, havendo, pois, a intenção de provocar um 

resultado contrário ao Direito, ou seja: violar as normas que, efetivamente, chancelariam dada 

situação da vida econômica em que se inseriu, livremente, um contribuinte. A elisão fiscal, 

numa outra perspectiva, porquanto lícita, também, não se compatibiliza com as práticas 

simuladas (elusão) – as quais carregam, em si mesmas, as noções de dolo e de ilícito – ou 

evasivas.  

   A título de complementação do parágrafo anterior, vê-se que a simulação, 

prevista no art. 167 do Código Civil de 2002, exterioriza-se por meios aparentemente lícitos, 

constituindo declaração enganosa, por meio da qual se pretende atingir efeito diverso daquele 

ostensivamente indicado; é a deformação de um fato gerador, ocorrido no mundo do Direito, 

para que um contribuinte fuja à disciplina legal do mesmo. Em síntese, Miguel Delgado 

Gutierrez, tomando por base as lições de Antonio Roberto Sampaio Dória, propõe a distinção 

entre a elisão fiscal e a simulação a partir de quatro critérios:261 

I – Os meios empregados são lícitos na elisão e, na simulação, sua ilicitude é 

ocultada, revelando-se apenas com o reconhecimento da simulação. 

II – Na elisão, o fato imponível de tributo não ocorre; na simulação o fato 

imponível ocorre efetivamente, mas tal ocorrência é mascarada. 

III – Na elisão, o instrumento jurídico adotado, pelo contribuinte, é idôneo para 

permitir o enquadramento razoável de sua conduta em uma determinação legal 

pré-definida; na simulação, há, em geral, incompatibilidade entre a forma e o 

                                                           
261 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
78. 
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conteúdo do ato do contribuinte, de modo que as características essenciais do 

fato, ocorrido no mundo da vida, discrepam daquelas próprias do negócio – ou 

categoria legal – que o particular revela, ao Fisco, ter adotado. 

IV – Na elisão, os resultados obtidos pelo contribuinte são os do próprio 

negócio jurídico, por ele, efetivamente, realizado no mundo da vida, enquanto, 

na simulação fiscal, os resultados reais são diversos dos ostensivamente 

indicados. 

    A fim de Complementar o rol de critérios distintivos acima indicado, permite-

se registrar, ainda, uma outra nota: na elisão, as partes não possuem o intuito de burlar ou 

iludir o Fisco (má-fé em prejuízo ao Erário); nas práticas simuladas, que, inicialmente, 

presumem-se verdadeiras, todavia, haverá, geralmente, a realização de dois negócios 

jurídicos: um que cria o negócio simulado; outro que estipula o pacto simulatório, por meio 

do qual resta clara, entre as partes envolvidas, a divergência entre o que estas efetivamente 

pretendem e o que declaram, formalmente, à Administração Fazendária, através do referido 

acordo simulado.  

   Ainda, registra-se que a simulação diferencia-se em absoluta e relativa. A 

simulação é considerada absoluta quando não há relação negocial efetiva entre as partes, que 

celebram um negócio, apenas na aparência, porquanto o fundamento deste, em verdade, não 

ocorre, sendo fictício e inexistente. Na simulação relativa, por outro lado, dois negócios se 

sobrepõem: um real; outro simulado, que as partes celebram, formalmente, para encobrir os 

seus intentos verdadeiros, mas que devem permanecer ocultos, em desfavor do Erário.262 

    Perfilhando o raciocínio expendido no presente estudo, cumpre-se notar que o 

instituto da elisão fiscal (evasão comissiva lícita) recebeu, no ordenamento jurídico brasileiro 

vigente, a guarida do legislador – quer em sede constitucional, quer em sede 

infraconstitucional – consistindo, pois, na prática, pelos contribuintes, de atos jurídicos 

válidos, regulares e, ainda, dotados de correspondência entre os seus respectivos conteúdos e 

a forma que ostentam. Bem ilustram o instituto jurídico em comento os ensinamentos de 

Heleno Taveira Tôrres: 

O planejamento tributário não é mais que um procedimento de interpretação do 
sistema de normas (especialmente as tributárias e as de direito privado), visando à 
criação de um modelo de ação para o contribuinte, que poderá consistir tanto numa 
escolha dos atos jurídicos que coincidam com as hipóteses de não incidência, quanto 

                                                           
262 Posiciona-se de igual modo: GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário – elisão e evasão 
fiscal. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p 84. 
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de isenção (total ou parcial) ou mesmo de negócios mais favoráveis, para obter o 
resultado desejado, de delimitação ou de redução do tributo devido. Por esse ângulo, o 
planejamento tributário é uma espécie de “teste” preventivo que o operador faz do 
ordenamento, apreciando os fatos futuros à luz do ordenamento vigente, numa 
projeção do ordenamento sobre os atos ou negócios que pretende constituir. [...] E 
como ato, o planejamento corresponde à orintação que é dada, à conduta humana, na 
constituição dos atos jurídicos, a partir do elaborado para otimizar os custos com as 
obrigações tributárias, pela identificação e organização das melhores e mais 
econômicas alternativas de formação dos negócios jurídicos permitidos pela 
legislação, reduzindo as possibilidades de conflitos com o o Fisco.263 

    Sustenta Alfredo Augusto Becker ser “aspiração naturalíssima e intimamente 

ligada à vida econômica a de se procurar resultado econômico com a maior economia, isto é, 

com a menor despesa”.264 E os tributos, para o autor, correspondem à parcela que integrará as 

despesas referentes aos fatos por meio dos quais os indivíduos buscam alcançar um 

determinado resultado econômico. Desde que não violem regras jurídicas, logo, os 

contribuintes poderão, livremente, ordenar-se, no mundo da vida, do modo que se lhes afigure 

tributariamente menos oneroso. Neste particular, importa destacar que a violação ora 

considerada não diz respeito, apenas, aos comandos encontrados no Direito Tributário, mas 

em todos os rincões do ordenamento jurídico pátrio – o qual é entendido, neste trabalho, como 

um bloco único de sentido (bloco de juridicidade). 

   Com efeito, restará assentado no tópico seguinte – o qual intentará esclarecer a 

dogmática do fenômeno elisivo à luz do ordenamento jurídico vigente no país – que os 

contribuintes somente estarão obrigados a se colocar em situação tributária mais onerosa, caso 

isto conste, expressamente, em previsão normativa; previsão esta inexistente, até o presente 

momento, no bloco de juridicidade vigente no Brasil. Isto porque a liberdade de iniciativa 

individual, como visto, cede, validamente, apenas, ao império da lei.  

   Conclui-se, então, que os limites da economia de tributos, no Brasil, situam-se 

fora do exame dos efeitos econômicos pretendidos pelos contribuintes (campo das intenções) 

em cada ato que pratiquem no mundo da vida. O fenômeno elisivo – levado à conhecimento 

da Administração Fazendária através dos “autolançamentos” – deve ser compreendido, 

portanto, a partir de um viés eminentemente dogmático, eis que uma regra jurídica somente 

incidirá se materializado, suficientemente, no mundo da vida, o seu suporte fático; 

materialização suficiente esta que se revela independente da vontade dos particulares de 

produzirem este ou aquele resultado econômico, a menos que isto, também, componha o 

suporte fático da regra em atuação.  
                                                           
263 TÔRRES. Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 145. 
264 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 136. 
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   O elemento volitivo do agente, em matéria fiscal, tem relevância, apenas, no 

momento anterior à incidência, ou seja, na escolha, pelo sujeito passivo, do suporte fático de 

determinada regra fiscal que decide realizar no mundo da vida, daí porque os 

“autolançamentos” elisivos possuem conteúdo perfeitamente lícito à medida que comunicam, 

à Administração Fazendária, a prática, pelos contribuintes, de atos jurídicos que não violaram 

o Direito pátrio, no sentido lato considerado neste trabalho, mas que, pelo contrário, 

confirmaram-no, daí porque devem ter os seus conteúdos reconhecidos e respeitados pelos 

agentes do Estado.  

11. Dogmática da elisão fiscal no Brasil 

  Conforme esclarecido no capítulo I deste trabalho, as normas que compõem o 

sistema tributário pátrio foram linguisticamente estruturadas de forma rígida, a partir da 

utilização de conceitos jurídicos classificários – impropriamente chamados “tipos” – os quais 

correspondem a alguns fatos que ocorrem no plano da realidade, prescrevendo-lhes, in 

abstracto, antecipadamente, os respectivos efeitos jurídicos. Foi assentado, ainda, que cabe, 

ao legislador, a seleção dos bens tutelados pelo Direito Tributário, de modo que este finda por 

desenhar uma moldura de validade, dentro da qual se podem inserir ou não as condutas 

humanas; moldura esta que, a seu turno, restringe, em atenção aos ditames da previsibilidade 

e da segurança,  quer a esfera de liberdade dos contribuintes, quer o arbítrio da Administração 

Fazendária, dirigido à arrecadação. Sustentou-se, então, que o exame – dogmático – do 

fenômeno elisivo, empreendido neste trabalho, perpassa pela exata compreensão dos limites 

da tributação válida, impostos pelo ordenamento jurídico vigente no país.   

   As normas tributárias de comportamento, como visto em momento anterior, 

possuem estrutura estrutura bimembre, a qual consiste em uma hipótese de incidência, 

descrição genérica de uma situação de fato, passível de ocorrência no mundo da vida, como 

condição de incidência de determinada regra, e um preceito do qual emana um comando 

normativo (dever-ser / relação deôntica), situado no plano do Direito. Restou asseverado, 

então, que, em prestígio à segurança, o suporte fático da tributação é, como hipótese, pré-

jurídico, antecedento o surgimento do fato jurídico tributário (fato gerador). Isto para que os 

contribuintes pudessem, precisamente, conceber, a priori, os efeitos jurídicos dos atos que 

decidem praticar no mundo da vida. 265  

                                                           
265 Não é diverso o ensinamento de Alfredo Augusto Becker, que identifica quatro etapas fundamentais na 
operação intelectual do jurista que interpreta a lei fiscal: primeira – distinguir todos os elementos que compõem 
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   Ao alçar um fato da vida à qualidade de suporte fático da tributação, constata-

se, na conduta do legislador, um elemento valorativo que, para evitar uma quebra de 

previsibilidade na atuação dinâmica do ordenamento jurídico, não pode ser desprezado. É que 

as normas jurídicas não vertem, em liguagem, todo e qualquer fato cuja ocorrência seja 

passível de verificação na realidade, ou, mais ainda, não vertem as mesmas, em linguagem 

jurídica, tais fatos (pré-jurídicos) em suas formas puras. Pelo contrário: o legislador, ao 

“tipificá-los”, no sentido impróprio referido neste trabalho, finda por dar prevalência a um 

aspecto dos mesmos, em detrimento de outros. Não é toda e qualquer forma de circulação 

física de mercadorias, no exemplo, outrora dado, que enseja a cobrança válida do ICMS por 

um Estado-membro da federação brasileira.  

   A partir das rígidas diferenciações conceituais, identificadas nos diversos 

suportes fáticos das normas fiscais (perspectiva estática), estes recebem, do ordenamento 

jurídico, tratamentos diversos. Sob uma perspectiva dinâmica, relembre-se, todas as normas 

jurídicas – tributárias ou não – passam, como visto, pelas mesmas fases: (i) ocorrência 

suficiente, no mundo da vida, do pressuposto de fato pré-definido pelo legislador; (ii) 

incidência normativa e (iii) produção de efeitos válidos no mundo jurídico. A esta última fase, 

dá-se o nome de eficácia que, em Direito Tributário, assume três formas distintas e 

consecutivas: obrigação tributária, lançamento e crédito tributário.  

   Ocorrido, no mundo da vida, suficientemente, um fato descrito como causa de 

incidência de uma norma tributária (concreção), esta incide e tal fato, juridicizado, quando 

conhecido por um intérprete (autêntico ou não), através da figura do lançamento, torna-se apto 

à produção de efeitos no mundo jurídico, fazendo nascer a obrigação tributária e o crédito à 

mesma correlato (fato gerador). Por decorrência lógica, os fatos da vida, não reconhecidos em 

lei prévia, situando-se fora do catálogo das espécies “tipificadas”, pelo legislador, não são 

capazes de dar azo à produção de efeitos jurídicos fiscais válidos; não constituem, pois, fatos 

geradores de tributos. 

   Nos termos acima, os sujeitos passivos da tributação – a quem foi conferida 

ampla liberdade de organização econômica na estadualidade fiscal contemporânea – 

                                                                                                                                                                                     

a hipótese de incidência da regra jurídica em exame; segunda – conhecer as consequências predeterminadas pela 
regra; terceira – investigar o mundo total (que inclui o mundo jurídico), a fim de descobrir se, dentre os fatos 
que nele aconteceram, estão todos os que integram a hipótese de incidência, que, em tal situação passará à 
condição de hipótese de incidência realizada; quarta – se houve a incidência da regra jurídica, o intérprete 
observa se foram respeitadas as consequências da incidência (ex.: relação juridica e seu conteúdo de direito e 
dever, e pretensão e obrigação, coação e sujeição). Para mais, vide: Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. 
São Paulo: Lejus, 1998, p. 301. 
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encontram-se sistemicamente autorizados, no Brasil, a buscar, através de expedientes sempre 

lícitos, fórmulas negociais alternativas e menos onerosas do ponto de vista fiscal, 

aproveitando-se, para tanto, de legislação não proibitiva (expressa ou não). Ocupa-se este 

trabalho, então, em sustentar, dogmaticamente, a viablidade do fenômeno elisivo, no Direito 

brasileiro, em duas situações distintas:  

I – Diante de uma multiplicidade normativa que, concorrentemente, regula 

determinada situação econômica, o contribuinte decide praticar, no mundo da 

vida, o suporte fático da norma que lhe impõe menor gravame do ponto de 

vista fiscal – o que, muitas vezes, como visto, conta com previsão expressa no 

ordenamento jurídico, onde são verificadas imunidades, isenções, diferimentos 

e demais espécies de benefícios tributários. 

II – Identificando espaços que não receberam, do Legislativo, qualquer 

tratamento fiscal, o contribuinte decide, neles, organizar a sua vida econômica, 

de modo que os atos que praticam aí não correspondem ao suporte fático de 

qualquer norma jurídica vigente – o que engessa a atividade da Administração 

Fazendária, a qual, sem amparo na legalidade, não se encontra habilitada a, 

validamente, dar ensejo à produção de quaisquer reflexos tributários válidos. 

   Com efeito, o tratamento a ser dispensado, à elisão fiscal, em muito se 

aproxima daquele que deve ser conferido à não-incidência; não-incidência da norma jurídica 

tributariamente mais onerosa que, nos casos elisivos, é induzida, licitamente, pelos 

contribuintes que, em perfeito exercício de sua liberdade de organização econômica, 

ponderam, externamente, sobre os comandos jurídicos a cujos efeitos devem se submeter.266 

A não incidência abrange todos os casos de inexigibilidade de tributos, eis que evita o 

nascimento da própria obrigação tributária, porque a conduta praticada, pelos particulares, é 

insuficiente, excedente ou, simplesmente, estranha à realização do suporte fático de uma 

determinada exação fiscal. Neste sentido, interessante é a posição sustentada por José Souto 

Maior Borges267, para quem a não-incidência não constitui um direito daqueles situados fora 

do espectro de atuação de uma determinada lei. Isto porque, para o autor sob referência, a 

intributabilidade dos fatos alheios à competência do poder tributante seria estranha ao próprio 

                                                           
266 Para mais sobre a ponderação interna e externa relacionada ao princípio da legalidade enquanto regra, 
recomenda-se: ÁVILA, Humberto. Legalidade Tributária Multidimensional. In: FERRAZ, Roberto 
(coordenador). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 285. 
267 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 
183-185. 



123 

 

mundo jurídico, no qual não conseguem penetrar os fatos em apreço, daí porque não geram 

direitos (categoria jurídica). Situação oposta, a seu ver, ganharia relevo, apenas, quando a 

não-incidência é qualificada legal (isenção) ou constitucionalmente (imunidade), havendo, 

nestas duas últimas hipóteses, propriamente, um direito dos contribuintes a não serem 

submetidos à atividade arrecadatória do Estado.268     

   Sob pena de restar instaurada a insegurança no trato dos contribuintes, pela 

Administração Fazendária, é necessária, para fins de incidência e aplicação normativa, 

voltada à produção de efeitos jurídico-tributários,  a correspondência exata entre a construção 

conceitual da descrição normativa e os fatos da vida realizados pelos contribuintes. Isto para 

afastar a presença do arbítrio do Fisco, com vistas à instituição de tributos e ao aumento da 

arrecadação.  

   É tarefa exclusiva do Poder Legislativo, repita-se, definir, em lei, as condutas 

voltadas à incidência de tributos. Neste toar, atenta Marcos Bernardes de Mello que, tanto o 

suporte fático, bem como o preceito que lhe é referente, podem existir, difusamente, dento do 

sistema jurídico. Esta indeterminação, justamente, é que permitiria, ao intérprete, certa 

liberdade na identificação dos mesmos dentro dos princípios gerais que norteiam o sistema (= 

indeterminação absoluta) ou, mais restritamente, permitiria a opção por uma dentre algumas 

sugestões legalmente preestabelecidas (= indeterminação relativa).269  

   A realização suficiente dos suportes fáticos da tributação no mundo da vida – 

do elemento nuclear e daqueles que o completam (concreção)270 – deverá ser objetivamente 

perquirida pelos agentes fiscais. Neste sentido, a título de ilustração, convém relembrar antigo 

brocardo segundo o qual pecunia non olet, de modo que o ordenamento jurídico pátrio admite 

até mesmo a tributação de situações ilícitas. Basta que o contribuinte tenha realizado, no 

mundo da vida, suficientenemente, o suporte fático de uma norma de cunho fiscal, 

independentemente da intenção que o levou a tanto.  

   A volição dos sujeitos passivos da tributação, conforme registrado no tópico 

antecedente, evidencia-se tributariamente relevante, apenas, no momento da escolha de qual o 
                                                           
268 Ao referir-se à imunidade e à isenção, Alberto Xavier as classifica como um direito subjetivo público dos 
contribuintes (Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1997, p. 102). 
269 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 69. 
270 Marcos Bernardes de Mello afirma que os suportes fáticos complexos são constituídos, além de elementos 
nucleares – que determinam a configuração final dos fatos e fixa, no tempo a concreção destes – de elementos 
completantes, complementares e integrativos, sendo ditos elementos completantes indispensáveis à existência 
dos fatos jurídicos. (Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 61 e 62) 
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suporte fático que se pretende realizar, e não na produção (automática) dos efeitos jurídicos 

deste.271 O “inter-humano”, a que se refere Pontes de Miranda,  por não se exteriorizar em 

palavras ou atos, dificilmente, recai sob o regramento jurídico. Apesar disto, tem se ocupado, 

recentemente, o Direito em tentar colher o que é vontade, pensamento ou sentimento do 

agente que dá azo à atuação dinâmica das normas jurídicas. É sempre necessário, porém, que 

existam, em cada caso concreto, elementos suficientes para tal pesquisa. Os motivos, logo, na 

atualidade do pensamento jurídico, podem ser elevados à categoria de suporte fático das 

normas jurídicas, deixando de ser simples motivos, daí porque, para que incida a regra que, 

expressamente, os prevê em sua hipótese de incidência, deve-se dar atenção à psique do 

agente, a fim de se identificar se esteve o ato por este praticado pautado em boa ou má-fé, se 

houve dolo, negligência etc.  

   À luz do ordenamento jurídico pátrio, entretanto, importa perceber que as 

normas impositivas de tributação que o compõem, em regra, não incluem os motivos dos 

sujeitos passivos da exação em suas hipóteses de incidência, daí porque, independentemente 

do que possa demonstrar, casuisticamente, a Administração Fazendária, esta não se enconta, 

dogmaticamente, habilitada a desconsiderar o suporte fático, cuja realização fora escolhida 

pelo contribuinte – com vistas a, licitamente, economizar tributos – para inseri-lo, 

forçadamente, em uma situação tributária mais onerosa. Por ratificar o raciocínio ora 

expendido, transcreve-se a lição de Marcos Bernardes de Mello:  

Somente a vontade que se pode, ao menos, perceber como dado da experiência é 
bastante à concreção de suporte fático,  não a vontade que permanece interna, as 
intenções não reveladas, a reserva mental. Mesmo quando a norma jurídica faz 
elemento de seu suporte fático dados psíquicos, como a má-fé, o dolo, o erro, etc., há 
necessidade de que a sua existência possa ser provada, ou, se permitido, ao menos, 
presumida.272 

   A definição legal dos fatos da vida que podem se revelar geradores de 

tributação é, sem dúvidas, uma garantia fundamental do contribuinte, tal como é, para a 

definição do crime, a tipificação prévia da conduta criminosa. Quando a Administração 

Fazendária, destarte, amofina o princípio da legalidade, substituindo o critério jurídico da 

definição legal das hipóteses de incidência por critérios econômicos da identificação de 

capacidade contributiva, por exemplo, atenta contra a segurança do Direito e, por esta razão, 

deve ter os seus atos contestados, como se verá, mais detidamente, no capítulo final deste 

trabalho. Não é outra a conclusão a que se chega, a partir da doutrina de Pontes de Miranda: 
                                                           
271 Para mais sobre a psique e o Direito, recomenda-se: MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 
Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: Borsói, 1974, p. 132 e ss..   
272 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 82. 
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O direito, na escolha dos fatos, que hão de ser regrados (= sôbre os quais incide a 
regra), deixa de lado, fora do jurídico, muitos fatos, que a alguns observadores e 
estudiosos parecem dignos de regulação; mas êsse julgamento dos técnicos do direito, 
ou dos não-técnicos, por mais procedente que seja, só se pode passar no plano 
político, moral ou científico e nenhuma influência pode ter na dogmática jurídica. 
Enquanto a regra se não transforma em regra jurídica, isto é, enquanto não se faz 
incidível, cabe a crítica; não, depois. Só o direito separa os fatos que êle faz serem 
jurídicos, precisando linhas entre o jurídico e o aquém ou o além do jurídico (não-
jurídico), como tira, ou acrescenta, ou altera alguns dêsses fatos para os fazer 
jurídicos; de modo que, ainda no tocante aos fatos do suporte fático das regras 
jurídicas, o direito procede à esquematização do mundo físico, a fim de o fazer, até 
certo ponto e dentro de limites precisos, jurídicos.273   

   Apesar de cognitivamente aberto à realidade que lhe é exterior, o mundo 

jurídico será um espaço de promoção de segurança à medida que restar mantido o seu 

fechamento operacional frente às demais fontes normativas.274 Permite-se afirmar, neste 

sentido que, positivamente, não existem direitos fora do Direito (auto-referência / autopoiese).  

   Aplicando-se o raciocínio ora perfilhado à seara fiscal, constata-se que 

argumentos de ordem extrajurídica, por mais coerentes que possam parecer, somente poderão, 

validamente, dar azo à tributação, no Brasil, depois de submetidos aos critérios, para tanto 

previstos, no ordenamento jurídico pátrio, o qual exige que estes sejam positivados, a partir de 

um juízo que deve ser exercido, exclusivamente, pelo Poder Legislativo, e não por agentes da 

Administração Fazendária. É o que defende Heleno Taveira Tôrres: 

A norma jurídica, na sua integralidade sintática, compõe-se de hipótese (descritor do 
fato) e consequente (prescritor do consequente – a obrigação tributária), ambos 
conjugados por um dever ser neutro (não modalizado numa das condutas possíveis 
(obrigatório, permitido ou proibido), mas apenas vinculante da causalidade jurídica 
que é inerente à díade hipótese-consequente. Desse modo, não somente a previsão do 
fato descrito na hipótese, mas também todos os elementos do fato relacional, típicos 
da relação jurídica, hão de vir qualificados previamente por lei (nullum tributum sine 
legge scripta), para que possa haver a criação válida de normas, no respectivo 
processo de aplicação.

275
    

   A insubsistência do fato tributável, a que dá causa o contribuinte, com amparo 

no ordenamento jurídico ou nas lacunas deste, implica, inexoravelmente, a impossibilidade de 

exigência válida de tributo, porque conduz, necessária e logicamente, ao desaparecimento do 

suporte fático de incidência da norma fiscal, que, no Brasil, é o signo (constitucional) 

presuntivo de capacidade contributiva. Não se poderá, falar, destarte, em casos tais, formal ou 

materialmente, na existência de obrigação ou de crédito tributário, porquanto tais institutos 

                                                           
273 MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 21. 
274  Para mais acerca da autopoiese do Direito Positivo, sugere-se: ADEODATO, João Maurício. Ética e 
Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 181-212. 
275 TÔRRES. Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 58. 



126 

 

correspondem a um posterius à incidência. Diante do fenômeno elisivo – o qual, repita-se, 

merece tratamento idêntico ao dispensado à não-incidência – à Administração Fazendária 

cabe praticar atos de conteúdo negativo, na expressão de Alberto Xavier.276
  

  Consoante Paulo de Barros Carvalho, uma mesma norma jurídica pode incidir 

sobre acontecimentos diferentes, produzindo, com isto, fatos jurídicos distintos. 

Paralelamente, normas diferentes podem incidir sobre um mesmo suporte fático, 

engendrando, também, fatos juridicamente, diversos. Assim, um único fato social comparece, 

aos olhos do jurista, como dois fatos jurídicos distintos porque objeto da incidência de normas 

jurídicas diversas.277 Bem observou, nesta senda, José Nabantino Ramos278 que os fatos 

econômicos, erigidos, pelo Estado, como fatos geradores de tributos, ora estão distantes e 

inconfundíveis, ora são contíguos uns dos outros, guardando relação espacial ou temporal, de 

sucessão, paralelismo ou simultaneidade, revelando-se, pois, “confrontantes”. Diz-se isto 

porque, se as leis têm a possibilidade de estabelecer ficções – considerando, para efeitos 

tributários e.g., o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas como sendo 

industrialização e, assim, fazendo incidir o IPI – os conceitos de que estas se utilizam para 

tanto não devem divergir do conteúdo que lhes deu a Constituição (art. 110 do CTN). Com 

muito mais razão, logo, à Administração Fazendária, que, no Brasil, deve fiel respeito à 

legalidade, será vedado dispor do conceito de uma exação fiscal, inserindo, por exemplo, no 

suporte fático de determinada regra jurídica, elementos anteriormente não concebidos pelo 

constituinte ou pelo legislador ordinário, dilatando-lhe o campo de alcance para tutelar, 

indevidamente, situações que não estavam à disposição do conhecimento dos sujeitos 

passivos da tributação. 

   Haverá que se invocar, à luz do exposto, um tratamento tributário comum, 

apenas, para os contribuintes que realizem, no mundo da vida, o suporte fático de uma mesma 

norma jurídica, de modo que, quando o ordenamento jurídico prevê a incidência (potencial) 

de uma multiplicidade de normas para tutelar, cada uma à sua maneira, determinada situação 

da vida, será possível a existência de efeitos jurídicos diferenciados, à medida que o particular 

escolha realizar o suporte fático de cada uma delas – sem que a validade de tal 

                                                           
276 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 100. 
277 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, 
p. 153. 
278 RAMOS, José Nabantino. Fatos Geradores Confrontantes. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, 
Edvaldo (organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. I. São Paulo: 
RT, 2011, p. 265 - 281. 
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“discriminação” tenha interesse para a dogmática jurídica, mas, unicamente, para a crítica 

legislativa (Política), como bem aduz Pontes de Miranda: 

A regra jurídica refere-se, em abstrato, às espécies em que deve ser invocada. A sua 
generalidade é o que mais acontece, porém, não é necessária; há regras jurídicas para 
classe de um caso só, ou, ainda, para o caso. Se, com isto, ela infringe o princípio da 
igualdade perante a lei, é questão que não interessa à Teoria Geral do Direito, onde só 
se há de pôr a definição do jurídico; nem à Parte Geral do Direito.279  

   A realidade jurídica é construída, em toda a sua extensão, em todos os seus 

momentos e manifestações, em todas as suas instâncias e organizações, pela linguagem do 

Direito Positivo, redutora da complexidade do mundo da vida. Participam de tal função 

configuradora do jurídico, as normas gerais e abstratas, as normas gerais e concretas, as 

individuais e abstratas e as individuais e concretas. Neste toar, se um “autolançamento”, 

empreendido pelo contribuinte, tem o condão de criar norma individual e concreta, esta, por 

fazer parte do mundo jurídico, somente poderá ser revista por outra norma jurídica, eis que as 

fontes de um Direito auto-referente – voltado à promoção da segurança dos jurisdicionados – 

somente dialogam entre si.  

   Nos termos acima, a evasão fiscal, comunicada por “autolançamento”, por 

exemplo, quando descoberta pelos agentes fazendários, cederá, validamente, espaço à outra 

norma jurídica de tributação, cuja incidência buscou, ilicitamente, mascarar o contribuinte. 

Encontrar-se-á, em tal situação, a Administração Fazendária legalmente habilitada à 

recompor, por meio de um lançamento de ofício, a ordem do Direito. Diante do fenômeno 

elisivo a que deu causa um particular, todavia, convém registrar a inexistência, no bojo do 

ordenamento pátrio, de qualquer mandamento dotado de eficácia plena para invalidar dita 

norma individual e concreta, proveniente de “autolançamento”, por meio do qual dito 

fenômeno foi levado, pelo contribuinte, à conhecimento da Administração Fazendária. 

   À guisa de conclusão, traz-se, à colação, as palavras de Alfredo Augusto 

Becker, para quem, “se determinado efeito econômico não é elemento componente ou 

integrante da hipótese de incidência daquela regra jurídica, o fato de se atingir este efeito 

econômico não determina a incidência daquela regra tributária.”280 Há caminhos, assim, 

expressamente previstos ou não, pelo ordenamento jurídico pátrio, por meio dos quais podem 

se locomover, livremente, os contribuintes, com vistas a economizar tributos, desde que não 

incorram na violação de quaisquer prescrições legais vigentes (situadas ou não em âmbito 
                                                           
279 MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 8. 
280 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 137.  



128 

 

fiscal). Às alternativas que os particulares, nestas circunstâncias, adotem, sequer pode ser 

emprestada uma feição simulada, eis que o negócio jurídico, por eles, celebrado foi, de fato, 

desejado e, ainda, perfeitamente submetido ao feixe normativo que o regrava, daí porque, 

quando informado, à Administração Fazendária, através de “autolançamento”, tido por 

elisivo, merece ter os seus termos respeitados. Em casos tais, enfim, também, não há que se 

cogitar de fraude. Isto porque o objeto do negócio jurídico em questão, à medida que se revele 

conforme ao bloco de juridicidade vigente no país, não será ilícito, afastando, pois, qualquer 

alegação quanto à sua nulidade.281   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 Na lição de Marcos Bernardes de Mello, a licitude do objeto de um negócio jurídico está implícita como dado 
complementar de todo o ato jurídico (lato sensu). Se a vontade do agente capaz se manifesta, mas o objeto de sua 
manifestação é ilícito, o negócio jurídico existirá, porém, será nulo, porque embora o suporte fático se tenha 
composto suficientemente, a complementação de seu núcleo não se deu, donde a sua deficiência. (MELLO, 
Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 85). 
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CAPÍTULO V – A revisibilidade dos lançamentos pela Administração Fazendária 

12. O regramento da revisão de lançamentos fiscais consignado no Código Tributário 

Nacional  

    Nos termos do art. 140 do CTN, as circunstâncias que modificam o crédito 

tributário, a sua extensão ou os seus efeitos, bem como as garantias ou os privilégios a ele 

atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu 

origem, a qual poderá ser objeto de novo lançamento (corretivo). Para tanto, estipula, porém, 

o ordenamento jurídico vigente prazos decadenciais que precisam ser obedecidos, pela 

Administração Fazendária, sob pena de a relação jurídica de cunho fiscal nunca se estabilizar. 

De igual modo, o conteúdo dos atos administrativos de correção, ora considerados, encontra-

se rigidamente controlado pelo Direito.  

   Empenhando-se em presevar os princípios da segurança jurídica e da 

legalidade – pilares constitucionais do sistema tributário nacional – assentou o legislador 

ordinário, ainda, no art. 141 do CTN, que “o crédito tributário regularmente constituído 

somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei”.282 Pode-se afirmar, destarte, que, em regra, os lançamentos vinculam 

aquele que os efetivou. Quando os agentes fazendários, logo, tentam rever o ato de 

constituição de um crédito de natureza fiscal – tenha sido este empreendido pelo contribuinte 

ou pela própria Administração – para além das hipóteses consignadas no Código Tributário 

Nacional, findam por incorrer em prática de abuso de poder, a ensejar responsabilização 

funcional.283  

   A lei – e somente ela – figura, pois, como régua para a revisão válida dos 

lançamentos no Brasil. Isto para que se confira estabilidade ao instituto jurídico em questão e 

aos efeitos, por ele, produzidos; estabilidade esta que deve ser compreendida tanto sob uma 

                                                           
282 A preocupação do legislador com a segurança dos destinatários dos lançamentos também se verifica na 
redação do art. 146 do CTN, segundo o qual, “a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de 
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do 
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido 
posteriormente à sua introdução”. Isto para evitar que um contribuinte, por exemplo, seja surpreendido com a 
quebra de previsibilidade na aplicação das normas do Direito Tributário pátrio. Relembre-se, neste toar, que sem 
poder conceber, previamente, os efeitos jurídicos dos atos praticam no mundo da vida, aos sujeitos passivos, 
seria vedada qualquer tentativa de planejamento.  
283 Na lição de José Cretella Jr. “a ocorrência de vícios que afetam a legalidade do ato [administrativo], rompe o 
equilíbrio da ordem jurídica, o que se dá, entre outros casos, quando o ato administrativo é editado por 
autoridade que exerce o seu poder para fim diverso daquele para o qual este lhe tinha sido confiado.” (O “desvio 
de poder” na Administração Pública. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 4).  
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perspectiva material, do conteúdo dos lançamentos e de seus efeitos, bem como sob uma 

perspectiva temporal, do prazo dentro do qual, validamente, ditos conteúdo e efeitos 

encontram-se sujeitos à revisão por quem de direito. O lançamento, como ato jurídico, em 

todos os seus aspectos, exige, como se verá adiante, controle rígido de sua legalidade, de 

modo a proteger, em ultima ratio, de um lado, os contribuintes contra o arbítrio dos agentes 

fazendários; de outro, a previsibilidade na aplicação das normas fiscais, que não podem ser, 

validamente, desvirtuadas, quer pelos administrados, quer pela Administração.  

  Resta saber, pois, em que casos se encontram as autoridades fiscais habilitadas 

a proceder, de ofício, à revisão de lançamentos viciados. Para tanto, convém relembrar o teor 

do art. 145 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o lançamento, regularmente 

notificado ao sujeito passivo, somente pode ser alterado em virtude de impugnação 

apresentada por este; de recurso de ofício284; ou da iniciativa de ofício da autoridade 

administrativa, nos casos previstos no art. 149 do diploma em apreço, quais sejam: (i) quando 

houver expressa determinação legal; (ii) quando a declaração não seja prestada, por quem de 

direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (iii) quando a pessoa legalmente 

obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, 

no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 

autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo 

daquela autoridade; (iv) quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer 

elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; (v) quando 

se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 

atividade a que se refere o artigo 150 do CTN; (vi) quando se comprove ação ou omissão do 

sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 

pecuniária; (vii) quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, 

agiu com dolo, fraude ou simulação; (viii) quando deva ser apreciado fato não conhecido ou 

não provado por ocasião do lançamento anterior; (ix) quando se comprove que, no 

lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou 

omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.285 

                                                           
284 Trata-se de previsão constante no regramento do Processo Administrativo Fiscal pátrio (Decreto nº 
70.235/1972). Por meio de recurso de ofício, o órgão de julgamentos fazendários de origem remete, à superior 
instância, decisão que tenha proferido em favor do contribuinte.  
285 As hipóteses exaustivamente consignadas nos incisos do art. 149 do CTN tanto legitimam a Administração 
Fazendária a proceder, ab initio, ao lançamento de ofício de determinado tributo, de cuja hipótese de incidência 
realizada tenha tomado conhecimento (ato tributário de primeiro grau), bem como a rever – por ato tributário 
secundário – lançamento, outrora, efetuado, por agente fiscal ou pelo contribuinte, caso dos “autolançamentos”. 
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   Nos termos acima, (i) se o contribuinte não leva, a conhecimento do Fisco, a 

declaração a que estava legalmente obrigado a prestar, ou a leva fora dos moldes exigidos 

pela legislação pátria, (ii) se falta com o seu dever de cooperação (deixa de atenteder, por 

exemplo, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa) ou (iii) se 

presta declaração com dados falsos, equivocados ou o faz de forma omissa, poderá ver o 

“autolançamento” a que deu causa ser revisto, de ofício, pela autoridade competente. Neste 

particular, interessante é a posição sustenta por Luciano Amaro286 para quem, “se nada se 

apurar na revisão, nada, obviamente, haverá a lançar; ter-se-á efetuado a revisão de ofício, 

apenas, e não o lançamento de ofício.” E esta distinção seria importante, segundo o autor, 

para efeito da punição a ser aplicada ao particular, posto que a revisão e o lançamento de 

ofício contemplariam penalidades diversas.  

    A hipótese de revisão de lançamento, consignada no inciso V do art. 149 do 

CTN, interessa ao presente trabalho eis que, na forma mais elementar em que a evasão se 

manifesta, o contribuinte, contando com a inércia do Fisco em autuar-lhe, assume, 

ilicitamente, o risco de não recolher o tributo devido, bem como o risco de não constituir, por 

meio das declarações que, periodicamente, deve apresentar à Administração Tributária, o 

crédito devido ao Erário. Trata-se de situação em que o “autolançamento” – não empreendido 

pelo particular – cede espaço para que os agentes fazendários, identificando a ocorrência, no 

mundo da vida, da concreção suficiente do suporte fático da norma de tributação a que deu 

causa o sujeito passivo, procedam, de ofício, contra o mesmo, à constituição do crédito 

tributário devido, reestabelecendo, assim, a ordem jurídica, turbada por um momento 

patológico da relação jurídica de cunho fiscal, o qual não recebe, por certo, a guarida do 

Direito pátrio. 

    No inciso VII do art. 149 do CTN, igualmente, verifica-se uma norma de 

combate à economia ilícita de tributos, eis que os atos praticados por um contribuinte – ou por 

terceiros em favor deste – encontram-se marcados por dolo, por fraude ou por simulação. 

Acerca de tal dispositivo, colaciona-se a crítica de Luciano Amaro, segundo o qual nada há 

que autonomize as hipóteses, nele, descritas, eis que a circunstância de alguém ter agido com 

dolo, fraude ou simulação não seria, por si, passível de lançamento de ofício, por 

constituírem, apenas, “matizes subjetivos da conduta do indivíduo”287. Sustentando este 

trabalho, todavia, a viabilidade da constituição de créditos tributários pelos próprios sujeitos 

                                                           
286 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 361. 
287 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 361. 
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passivos da exação, na situação sob exame, ter-se-ia, a despeito do pretendido pelo autor em 

foco, não um lançado de ofício, mas um “autolançamento” a ser revisado pela Administração, 

dotada de poderes para investigar, objetivamente, a norma cuja real incidência foi ocultada 

pelo sujeito passivo.288 

   Por fim, acerca do inciso VIII do art. 149 do CTN – hipótese de revisão de 

lançamento que também interessa a este trabalho – serão adiante tecidas considerações mais 

detalhadas, acerca dos casos em que se verifica erro de fato imputável ao Fisco (limitação de 

conteúdo das autuações fazendárias).  

  Comparando-se a redação do caput do art. 145 com a do caput art. 149, ambos 

do CTN, acima referidos, chega-se, rigorosamente, à conclusão de que o legislador vale-se da 

expressão “alteração de lançamento”, quando o ato é de iniciativa do particular e da expressão 

“revisão de lançamento”, quando o ato é de iniciativa da Administração Fiscal. Permite-se 

neste, trabalho porém, tratar da revisibilidade do instituto de dogmática jurídica em apreço de 

forma ampla, pouco importando o sujeito (público ou privado) que lhe tenha dado causa. 

   A revisão dos lançamentos, na lição de Alberto Xavier289, corresponde a um 

ato tributário autônomo, classificado como ato tributário secundário, que têm por escopo 

anular, confirmar ou reformar ato tributário primário – caso do lançamento. Nela, a norma 

tributária material é aplicada, ao caso concreto, com o fim de apreciar a validade de um ato 

tributário primário, anteriormente praticado, para, assim, reconhecer a (in)existência de um 

direito, nele, consignado.290  

  Considerando a atividade do lançamento como exclusiva da Fazenda Pública, o 

autor ora considerado sustenta que, apenas nos incisos VIII e IX do referido art. 149 do CTN, 

estariam, propriamente, previstas hipóteses de revisão de lançamentos anteriormente 

                                                           
288 Permite-se imaginar, por absoluta inexistência de lege data, na situação em comento que a intenção do 
legislador, nos casos previstos no inciso VII do art. 149 do CTN, era permitir que, no ato de revisão, 
identificando o que realmente ocorreu no mundo da vida, o Fisco pudesse desconsiderar as condutas ilicitamente 
informadas, de forma mascarada, pelos contribuintes, realocando-os para uma situação tributária mais onerosa, 
efetivamente ocorrida no mundo da vida, e, assim, consentânea com o Direito. 
289 Relembra-se que Alberto Xavier empresta, como visto, aos lançamentos, feição declaratória e os põe à 
exclusiva disposição da Administração. Ainda, argumenta o autor que não se inclui, na definição de lançamento, 
qualquer nota quanto à eficácia da relação jurídica de cunho tributário, como é a “constituição do crédito”; 
sustenta, assim, que, primeiro, deve-se entender o que o lançamento é, para, depois, apurar quais os efeitos que 
produz.  
290 Nos atos tributários primários – lançamentos – a norma tributária material, diferentemente, seria aplicada, ao 
caso concreto, com o escopo de constituir um direito à prestação patrimonial, traduzido na existência e 
quantitativo de um tributo. Vide: XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do 
processo tributário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 65.  
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praticados. Em todos os demais casos do rol exaustivo, indicado em tal dispositivo legal, 

defende o citado doutrinador luso-brasileiro a ocorrência de revisão de declarações 

defeituosas, prestadas pelos contribuintes. Neste sentir, como ditas declarações não 

correponderiam, a seu ver, a atos administrativos, seria, tecnicamente, desnecessária a prática, 

pela Administração Fazendária, de um ato tributário secundário, devendo esta, pois, lançar de 

ofício as exações ficais devidas.291 Não é esta, todavia, a orientação seguida neste trabalho, 

para o qual os contribuintes, por meio de “autolançamentos”, constituem os seus respectivos 

débitos para com o Erário, de modo que, aqui, se adota a expressão “revisão de lançamento” 

de forma ampliada, seja para corrigir lançamentos viciados, praticados por agentes 

fazendários, seja para corrigir deslizes imputáveis aos próprios sujeitos passivos de 

determinada cobrança fiscal. Em qualquer dos casos, cumpre-se assentar, a revisão ora 

considerada – esta sim, inequivocamente, um ato administrativo – deverá ser devidamente 

motivada, sob pena de invalidade (CF/88, art. 37). 

   Nas hipóteses em que a própria Administração Fazendária, exercendo o poder 

de autotutela de que foi institucionalmente investida, revê lançamentos de ofício 

anteriormente praticados por seus agentes, distingue-se o autocontrole (revisão efetuada pela 

mesma autoridade que promoveu o lançamento) do heterocontrole (revisão efetuada por 

superior hierárquico). Nesta seara, a partir da Súmula 473 do STF, oportuno assentar que, 

como o lançamento não é locus de manifestação da discricionariedade administrativa, a 

revisão em comento não corresponde à revogação de um ato administrativo (por razões de 

conveniência e de oportunidade), mas à anulação do mesmo, porque não sintonizado com o 

Direito vigente. Substituição ou reforma haverá quando o Fisco modificar o quantitativo de 

um crédito já lançado, por meio de lançamento suplementar, o qual, a seu turno, configura, 

nos termos acima postos, ato tributário primário, a ser praticado pela autoridade 

competente.292  

   Consoante restou afirmado em parágrafo anterior, sob a perspectiva da 

estabilidade material dos lançamentos, o ato tributário secundário por meio do qual a 

Administração Fazendária os revê, tem o seu conteúdo expressamente consignado pelo 

                                                           
291 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 241 e 242. 
292 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 246. 
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legislador.293 Não há como se admitir, então, que a discricionariedade dos agentes fiscais, 

ultrapassando o rol de atuação consignado, de forma exaustiva, no art. 149 do CTN, dê azo a 

revisões de lançamentos situadas fora do catálogo legal.294 Trata-se de decorrência lógica da 

proibição sistêmica – firmada no ordenamento jurídico pátrio – contra a possibilidade de 

escolha, pelo Fisco, dos elementos abstratos de existência e de quantificação de uma 

obrigação tributária, com base em considerações extrajurídicas, para, na sequência, tributar 

situações não alçadas, pelo legislador, à condição de suporte fático de uma norma de 

incidência fiscal.  

   Não existindo, logo, no sistema tributário nacional, alternativas de revisão de 

lançamento diversas daquelas postas pelo legislador, nada poderá fazer a Administração 

Fazendária contra lançamentos de ofício ou “autolançamentos”, por mais incoerentes que 

estes possam parecer, caso não reste configurada, no mundo da vida, qualquer uma das 

hipóteses do art. 149 do CTN. Entendimento diverso romperia o fechamento operacional do 

Direito Positivo pátrio, mitigando a segurança que este se empenhou a promover. 

    Se, por razões de conveniência e oportunidade não pode um agente fiscal 

tributar uma situação de fato não reconhecida pelo Direito, também, não poderá rever ato 

tributário primário anteriormente praticado, que não a previra, com vistas a atribuir-lhe, em 

caráter suplementar, quaisquer consequências fiscais. A idêntica conclusão chega Alberto 

Xavier: 

Ora, de harmonia com o princípio da tipicidade – nullum tributum sine lege – a lei 
fiscal contém, em si mesma, uma valoração definitiva das realidades sobre que versa, 
a qual exclui qualquer elemento a ela estranho, especialmente a vontade da 
Administração. [...] A ponderação dos interesses envolvidos pela tributação, a 
valoração dos critérios e medidas dos tributos compete, exclusivamente, ao legislador, 
dando origem à formação de uma tipologia dominada pelos princípios da seleção 
taxativa, do exclusivismo e da determinação.295 

   O princípio da seleção taxativa exclui a expressão discricionária de uma 

vontade da administração que pudesse conduzir à escolha de fatos tributários diversos 

daqueles contidos no catálogo legal. Igualmente, tal princípio determina que a produção do 

                                                           
293 Entendimento diverso é sustentado por Ricardo Lobo Tôrres: “Mas na verdade o lançamento tributário não é 
mero ato lógico de subsunção, senão que, informado por valores, se abre para a interpretação e a ponderação de 
princípios.” (Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2000, p. 83). 
294 À luz do raciocínio eminentemente dogmático sustentado neste trabalho, importa considerar que a ocorrência, 
no mundo da vida, das situações previsas nos incisos do art. 149 do CTN correspondem aos únicos casos de 
concreção suficiente do suporte fático da norma de que dá início à dinâmica da revisão de lançamentos. 
295 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 206. 
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efeito tributário típico – o nascimento da obrigação fiscal – não ocorra sem que se tenha 

verificado, no mundo da vida, a ocorrência de todos os elementos de uma hipótese de 

incidência legalmente determinada; concreção esta que, validamente, não pode ser dispensada 

pela vontade do aplicador público do Direito. Ainda, pelo princípio do exclusivismo, os tipos 

tributários possuem uma descrição completa dos elementos necessários à tributação, não 

podendo tal descrição ser reduzida ou acrescida de quaisquer outros elementos, por volição 

administrativa.  

  A revisão dos lançamentos tributários, como se tem aqui procurado 

demonstrar, envolve o embate entre dois importantes princípios da tributação: a legalidade, 

incompatível com violações à ordem jurídica vigente, e a segurança jurídica, que depende da 

previsibilidade na aplicação do Direito, a fim de que os contribuintes possam confiar nos atos 

emanados da Administração Fiscal. A ponderação entre tais princípios – por se tratar a 

revisão, tal como o próprio lançamento, de um instituto de dogmática jurídica – será feita à 

luz de cada ordenamento jurídico. E, no caso brasileiro, encontra-se vedada a ilimitada 

revisibilidade dos atos tributários por iniciativa dos agentes fazendários. Sujeita-se dita 

revisibilidade, em verdade, a obstáculos temporais e materiais, postos pelo Direito pátrio, dos 

quais emana uma eficácia preclusiva que se opera sobre os lançamentos. 

    Na esteira do pensamento de Alberto Xavier296 – pautado nas obras de Direito 

Processual de Chiovenda – a abstração permitria desvincular uma dada situação jurídica da 

sua causa, da situação jurídica subjacente. É, justamente, neste sentido, que se manifestam os 

efeitos preclusivos acima tratados, os quais permitem, a uma dada situação jurídica abstrata 

existir independentemente de sua conformidade ou desconformidade à causa (encontrada na 

realidade fática) que lhe dá origem.  

   Atribui-se eficácia preclusiva, ao lançamento, justamente, a fim de superar os 

óbices que poderiam exsurgir contra a realização dos interesses (públicos e privados) contidos 

nas obrigações tributárias, dele, originadas. Isto com o fim de fornecer estabilidade às 

relações de cunho fiscal; objetivo sistêmico este que nunca seria atingido, caso não se 

impusesse um marco final para a discussão acerca da existência e do conteúdo de tais 

obrigações. 

                                                           
296 Acerca do tema: XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo 
tributário. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 579 - 584. 
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   Sem o marco preclusivo, ora examinado, não seria possível o cumprimento 

voluntário das obrigações tributárias ou mesmo uma tutela previsível do descumprimento de 

ocorrências tributariamente relevantes, mas não lançadas. Deste modo, a partir do lançamento, 

a situação, nele, declarada – se não constituir hipótese de  revisão prevista no bojo do 

ordenamento jurídico vigente ou, neste caso, se transcorrido o lapso temporal dentro do qual 

tal revisão deveria ser operada – pode ser abstraída do mundo da vida e, por conseguinte, 

passa a produzir efeitos jurídicos independentemente de qualquer conformidade com a causa 

que lhe deu origem. Fornece-se, destarte, de um lado, previsibilidade à aplicação do Direito; 

de outro, certeza objetiva, para as partes de uma relação fiscal, do conteúdo desta, eis que, 

bem ou mal, de forma expressa, o lançamento, formalmente, terá coberto as ocorrências do 

mundo da vida, permitindo àqueles, ao mesmo, relacionados, conhecê-las de igual modo.  

   Enquanto existir o título abstrato, formulado no lançamento, soará 

desnecessário perquirir a causalidade real do conteúdo do mesmo. E tal existência, conforme 

assentado no início do presente tópico, permanecerá incólume e, portanto, reputar-se-á 

juridicamente verdadeira, se não exercidos, pelos contribuintes ou pela Administração, no 

prazo decadencial de que dispõem, os meios, previstos no ordenamento jurídico vigente, para 

questionar a eventual dissonância de tais lançamentos para com a verdade material. Tudo em 

atenção ao princípio da segurança jurídica.297  

  Os lançamentos tributários constituem uma garantia para os contribuintes, que 

somente serão submetidos, à Administração Fiscal, para adimplir, voluntaria ou 

compulsoriamente, as prescrições do título jurídico abstrato que materializa determinada 

obrigação tributária. Verifica-se, portanto, nos mesmos, uma bilateralidade inelutável, seja 

qual for a modalidade em que estes se exteriorizem; bilateralidade esta que se traduz, para o 

credor, na previsão de que poderá receber, do devedor, estritamente, aquilo que já se 

encontrava materializado no título abstrato da obrigação fiscal e que se traduz, para o devedor 

(particular), na certeza de que não será surpreendido com novas cobranças sobre um 

determinado fato – tributariamente relevante – anteriormente ocorrido no mundo da vida. 

Disto decorre uma importante consequencia:  a imutabilidade dos lançamentos, sob pena de 

                                                           
297 Importa perceber, todavia, que a preclusão da revisão de lançamento, ora tratada, é interna ao próprio 
procedimento do lançamento, ostentando, pois, cunho instrumental e, assim, nada interferindo nas relações 
subjacentes de direito material, as quais podem dar azo a novas impugnações, como é o caso do processo 
judicial. As novas impugnações, contudo, deverão atentar para os limites temporais e materiais previstos no 
ordenamento jurídico vigente, sob pena de, novamente, restar ferida a segurança do Direito. 
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ferir a previsibilidade na aplicação do Direito Tributário, não cederá a correções, 

empreendidas, pelo Fisco, para sanar erros de direito e de fato que lhe sejam imputáveis. 

   A impugnação do contribuinte, prevista no art. 145 do CTN, produz o ambiente 

correto de revisão do erro de direito, levado a cabo pela Administração Fazendária, através do 

lançamento tributário. O que se veda, portanto, é a revisão de ofício com base em tal 

fundamento – ainda que por exemplo, a mudança superveniente do entendimento dos 

Tribunais dê guarida aos novos critérios jurídicos, sustentados, pelo Fisco. É o que defende 

Ricardo Lobo Torres:  

Se o contribuinte acreditou na palavra da Administração, firmada no lançamento 
notificado, não poderá ficar à mercê de eventuais alterações de critérios jurídicos, a 
pretexto de interpretação. Pelo menos no Estado de Direito. A irreversibilidade do 
lançamento tributário por erro de direito é um dos corolários do princípio de proteção 
à confiança do contribuinte, que, por seu turno, se aproxima do princípio da boa-fé. 
Se o contribuinte aceita a orientação do Fisco e norteia a sua conduta de conformidade 
com o ato administrativo não pode ficar sujeito à ulterior modificação do 
entendimento da Administração Fazendária, se não houver fraude nem erro de fato.298 

   A lei se presume conhecida, daí porque a Administração Pública não pode 

alegar que errou a seu respeito. A interpretação jurídica de uma dada situação da vida, assim, 

pode até variar contra outros contribuintes, mas não contra aquele que já adquiriu, por ato 

administrativo regular, direito publico subjetivo de não recolher determinado tributo ou de 

não recolhê-lo em determinado montante ou em condições diversas daquelas inicialmente 

anunciadas pelo Fisco. Se o Direito se presume conhecido pelas autoridades desde o primeiro 

lançamento que empreendem contra um contribuinte, não poderão as mesmas, em momento 

subsequente, rever tal ato tributário primário, a fim de que se apliquem novos fundamentos 

jurídicos, sob pena de restar consagrado um venire contra factum proprium299.  

   Sustentando este trabalho a viabilidade dogmática, no Brasil, dos 

“autolançamentos” é de se questionar, por certo, a que título de opera a vinculação da 

Administração Fazendária aos critérios jurídicos adotados pelos contribuintes. Trata-se de 

questão debatida no tópico seguinte.  

   Esclarecido, nos parágrafos antecedentes, que o ordenamento jurídico vigente 

veda a revisão de lançamentos de ofício, anteriormente empreendidos, para sanar erro na 

aplicação do Direito, resta examinar o teor do inciso VIII do art. 149 do CTN – o qual 

                                                           
298 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000, p. 86. 
299 Idêntica previsão foi consagrada no verbete sumular n. 227 do já extinto Tribunal Federal de Recursos, o qual 
continua norteando a jurisprudência pátria. 
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autoriza dita revisão de lançamentos, quando motivada por “novos fatos” ou “novos meios de 

prova”. 

   Quando a Administração Fazendária é guiada, pelo contribuinte, a considerar, 

para fins de cobrança de tributos, situação efetivamente não ocorrida no mundo da vida (casos 

de evasão e de elusão), a princípio, nada a impede – descoberto o erro, no curso do prazo 

decadencial adiante esmiuçado – de rever o lançamento anterior, para saná-lo. Destacou-se a 

expressão “a princípio” porque não constitui questão simples a definição do que caracteriza, 

em verdade, o conhecimento superveniente, pelo Fisco, de fatos não indicados ou não 

provados em sede de anterior lançamento.  

   Se os fatos eram conhecidos e provados, argumenta Alberto Xavier, não pode a 

Administração Fazendária, a qualquer título, rever as normas que, sobre estes, aplicou, quer o 

erro tenha se dado na interpretação da lei (erro na interpretação), na caracterização jurídica do 

fato (erro de direito quanto ao fato) ou na subsunção dos fatos à norma (erro de aplicação).300 

Mais ainda, para o autor, a vedação à revisão, ora considerada, somente se opera se tal ato 

secundário se revelar desfavorável ao particular, em razão da função garantística da limitação 

em foco.301  

   O erro que motiva a revisão do lançamento anterior depende, pois, de “novos 

fatos” e/ou de “novos meios de prova”. Se a autoridade lançadora conhecia, em toda a sua 

inteireza, os fatos, o erro em comento será de má apreciação jurídica da realidade, ou seja, de 

erro de direito, o qual não enseja, como visto, a revisão do lançamento.  

   À erronea tipificação do fato, dá-se o mesmo tramento do erro quanto à 

aplicação da norma. Deste modo, o contribuinte que, por meio de “autolançamento”, levou, a 

conhecimento da Administração Fiscal, por exemplo, as suas práticas lícitas de economia 

fiscal, apresentando todas as suas declarações corretamente e sendo transparente para com o 

Fisco, em perfeito exercício de seu dever de cooperação, deve estar protegido quanto à 

                                                           
300 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 255. 
301 Igual é o entendimento sustentado por Almiro do Couto e Silva, acerca da revisão dos atos administrativos 
favoráveis: “A decadência do direito da Administração Pública de anular atos administrativos viciados de 
ilegalidade refere-se, exclusivamente, ‘a atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários’, como está expressamente consignado no art. 54 da Lei n. 9.784/99. Os atos administrativos 
desfavoráveis ou restritivos podem, em princípio, ser anulados a qualquer tempo.” (O princípio da segurança 
jurídica (proteção à confiança) no Direito Público Brasileiro e o direito da Administração Pública de anular seus 
próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União. 
Revista de Direito Administrativo, v.1, n. 237, p. 303, jul/set 2004).  
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revaloração dos fatos pelas autoridades fazendárias, sob pena de inegável quebra de 

confiança.  

   Questionando-se sobre quais seriam, propriamente, os conceitos de “novos 

fatos” e “novos meios de prova” de que se valeu o legislador brasileiro para fins de autorizar a 

revisão de ofício de lançamentos já empreendidos, Alberto Xavier – com lastro na 

jurisprudência e doutrinas dominantes na Alemanha, na Espanha e em Portugal – aduz que os 

fatos abrangidos pela preclusão processual interna ao lançamento dizem respeito não só 

àqueles conhecidos pela Administração fiscal, mas, também, os fatos de que esta, 

oficiosamente, deveria ter conhecimento. Os limites dos deveres de investigação do Fisco é 

que traçariam, então, para o autor, os limites de tal preclusão e, portanto, do poder de revisão 

administrativa, ex officio: 

Aquilo que não se conheceu e decidiu, podendo e devendo fazê-lo, está implícita e 
definitivamente decidido; só para além deste limite se pode falar em ‘fato novo’ ou 
‘novo meio de prova para a revisão do lançamento. É esta a regra que se consustancia 
no aforismo de Sporbeck: o conhecimento equivale à cognoscibilidade ou ao dever de 
conhecer (Kenntnis = Kennenmüssen)302

. 

   Procurou compatibilizar, ainda, o dotrinador luso-brasileiro sob referência a 

definição dos limites da investigação do Fisco com os limites do dever de colaboração do 

contribuinte, de tal modo que não se podem inserir, nos primeiros limites, situações que o 

particular sonegou ao conhecimento da Administração Fazendária. A presunção de que um 

fato da vida deveria ter sido conhecido pelo Fisco, logo, depende do efetivo exercício, pelo 

particular, de seu dever de instrução probatória.303  

   O princípio da irrevisibilidade dos lançamentos por erro de interpretação dos 

fatos, imputável à Administração Fazendária, aplica-se ao lançamento por homologação. É 

que, se o contribuinte praticou todos os atos necessários à apuração do débito fiscal e o 

recolheu aos cofres públicos, com ciência e autorização do Fisco, não pode ficar sujeito a 

novas exigências por alteração dos critérios jurídicos adotados, supervenientemente, por um 

agente fiscal. Nestes casos, veja-se que o critério jurídico, adotado pelo contribuinte, fora 

aceito pelo Fisco, que não poderia, em momento posterior, voltar atrás de seus próprios atos, 

sob pena de nunca restar estabilizada a relação jurídico-tributária. 

                                                           
302 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 265. 
303 XAVIER, Alberto. Do Lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo tributário. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 1997, p. 267. 
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   À medida que o contribuinte fornece, à Administração Fazendária, os dados 

que lhe eram legalmente exigíveis (escrituração fiscal e.g.), a negligência administrativa em 

considerá-los, no momento do lançamento, não pode ser alegada, posteriormente, com vistas à 

revisar um ato administrativo primário, em prejuízo do particular.304 Trata-se de caso em que 

a ignorância do Fisco decorre de falta própria, e não de falta imputável ao contribuinte. E, 

como é sabido, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, de modo que a proteção legal 

da confiança dos destinatários de um ato de lançamento originário deve prevalecer à inércia 

administrativa.  

   Mais ainda, oportuno registrar que a ignorância administrativa apta a ensejar a 

revisão de lançamentos, anteriormente empreendidos, para sanar erro de fato, deverá ser total, 

ou seja, dos distintos órgãos fazendários envolvidos nas muitas etapas do lançamento. Isto 

porque, na estrutura da Administração Pública brasileira, os órgãos que a compõem não detêm 

personalidade jurídica própria, funcionando esta como um todo único. 

   Por fim, acerca da revisibilidade de lançamento, motivada por erro de fato, 

convém colacionar a inventiva posição sustentada por Ricardo Lobo Torres que a admite 

diante de erro grosseiro de direito (erro de fato sobre o Direito). Para o autor, um Auto de 

Infração lavrado com base em lei inexistente ou inválida poderia, sim, ser revisto, por tratar-se 

o caso de erro grosseito de direito. Na sua acepção, lei que não vale, não existe, não é lei e, 

assim, não dá azo à nenhuma asserção jurídica. Reconhece, então, em situações tais, um erro 

de fato sobre o Direito capaz de ensejar a revisão.305  

   Debatidos, nos parágrafos antecedentes, os limites materiais de revisão dos 

lançamentos tributários, importa considerar como se opera, enfim, sobre estes, a eficácia 

preclusiva de natureza temporal, anteriormente suscitada – outra ferramenta, reconhecida, 

pelo Direito pátrio, com vistas a fornecer segurança às partes da relação fiscal. 

   O prazo para que a Administração Fazendária exerça o seu poder de revisão de 

lançamento é igual, por uma questão de simetria, àquele fixado para exercício de seu poder 

originário de constituir os créditos tributários. Permite-se afirmar, com base nesta premissa, 

pois, que a revisibilidade dos lançamentos não é temporalmente incondicionada e, assim, 

submete-se às normas que tratam do instituto da decadência. 

                                                           
304 Igual entendimento é sustentado por José Souto Maior Borges vide: Lançamento Tributário. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, p. 294. 
305 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000, p. 99 e 100. 
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   Paulo de Barros Carvalho concebe o instituto jurídico da decadência de três 

formas distintas: (i) como procedimento, que tem início a partir do termo, previsto em lei, 

para a contagem do prazo e témino no ato de produção do fato jurídico, com a expedição de 

documento competente; (ii) como ato, equivalente ao produto final do procedimento em 

questão, consubstanciado em documento de teor prescritivo que passa a integrar o sistema de 

Direito Positivo; (iii) como norma, isto é, a previsão geral e abstrata tanto do procedimento, 

bem como do ato que conduzem à extinção de um direito.306 Importa saber, logo, nesta ordem 

de ideias, qual o dies a quo, previsto no ordenamento jurídico vigente, como o início do 

procedimento tendente à expedição do ato que impedirá a revisão administrativa dos 

lançamentos. Isto porque, escoados os prazos decadenciais para tanto previstos, os 

particulares têm direito adquirido à situação mentos onerosa307 – ao menos à situação que 

comunicaram ao Fisco, nada podendo se dizer quanto aos novos fatos geradores de uma 

mesma cobrança que, por exemplo, protraia-se no tempo. Até mesmo porque as condições 

legislativas podem variar, devendo ser aplicado, então, antigo brocardo segundo o qual 

tempus regit actum, o qual pode ser encontrado, em outras palavras, na redação do art. 144 do 

CTN.  

   Tendo o Fisco homologado um “autolançamento”, ainda que elusivo ou 

evasivo, escoado o prazo decadencial de revisão do mesmo, é inadmissível que possa venira 

contra factum proprium para anulá-lo e, assim, substituí-lo por outro ou, ainda, lavrar um 

Auto de Infração contendo cobrança suplementar. E pouco importa, em casos tais, que motive 

a revisão em comento na correção de erro de fato ou de direito. É o que explica, Hartmut 

Maurer, à luz do Direito Administrativo alemão, sobre a revisão de atos administrativos 

favoráveis (ainda que antijurídicos): 

En todo caso la revisión de oficio no debe contemplarse desde la perspectiva exclusiva 
del principio de legalidad, siendo obligado tomar en consideración también el 
principio de protección de la confianza, y, dado que ambos principios se contraponen 
en el caso de la revisión de oficio de actos administrativos antijurídicos favorables, se 
debe determinar mediante una ponderación de intereses qué principio debe prevalecer 
en caso concreto y – según prevalezca el principio de legalidad o el de protección de 
la confianza – deberá afirmarse o negarse la posibilidad de una revisión de oficio 
(total o parcial). [...] La protección de la confianza se afirma cuando 1) el beneficiado 
ha confiado en la permanencia del acto administrativo, 2) su confianza es protegible, y 
3) su interés a la protección de la confianza prevalece frente al interés público, a la 
vuelta a la legalidad. [...] También, es generalmente exigible para el reconocimiento 

                                                           
306 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método. 2ª ed.São Paulo: Noeses, 2008, 
p. 499. 
307 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Teoria do Lançamento Tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária 
Ltda., 1965, p. 109. 
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de la protección de la confianza, que el beneficiario haya manifestado su confianza al 
adoptar medidas o disposiciones que la presuponen.308 

   A título de complementação dos parágrafos antecedentes, convém demonstrar 

o modo como o ordenamento jurídico pátrio trata da decadência do direito da Administração 

Fazendária à revisão dos lançamentos de ofício e dos lançamentos por homologação – 

“autolançamentos”, na expressão de que se vale este trabalho.309 

   Nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, não há dúvidas: o prazo para que 

a Administração Fazendária proceda à constituição do crédito é aquele previsto no inciso I do 

art. 173 do CTN; prazo este que também instrui, por questão de simetria, a revisão ex officio. 

Questão tormentosa, porém, surge quanto às exações sujeitas à modalidade de lançamento por 

homologação – em muito pelas contradições, já expostas no capítulo II deste trabalho, em que 

incorreu o legislador pátrio ao tratar do lançamento como uma prerrogativa exclusiva da 

Fazenda Pública, desconsiderando a possibilidade de constituição de créditos tributários pelos 

próprios sujeitos passivos da exação. 

   A partir das regras inseridas no art. 150 do CTN, definiu a jurisprudência 

pátria, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), que o 

que se homologa, na hipótese de lançamento referida em tal dispositivo legal, é o pagamento 

efetuado, pelo contribuinte, antes mesmo de ocorrida a constituição do crédito tributário – a 

qual dependeria de um ato tributário proveniente da Administração Fazendária310. Deste 

modo, a fiscalização posterior, empreendida pelos agentes fiscais, ensejaria o lançamento de 

ofício do crédito tributário se o pagamento foi parcial (incompleto) ou se não houver 

pagamento em absoluto. Na primeira hipótese (pagamento parcial), a notificação, ao 

                                                           
308 Tradução livre: “A revisão de ofício dos atos administrativos ilícitos favoráveis não deve ser contemplada, 
apenas, do ponto de vista do princípio da legalidade, devendo ser considerado, também, o princípio da proteção 
da confiança e, uma vez que ambos os princípios são contrastados, deve ser sopesado aquele que prevalecerá em 
dada situação concreta. À medida que prevaleça o princípio da legalidade ou o da proteção da confiança, deverá 
afirmar-se ou negar-se a possibilidade de tal revisão de oficício (total ou parcial). [...] A proteção da confiança se 
afirma quando: 1) o beneficiário tem contado com a permanência do ato administrativo, 2) a confiança deste é 
susceptível de proteção, e 3) o interesse deste na proteção da confiança prevalece sobre o interesse público, a 
despeito da legalidade. [...] Além disso, é geralmente exigido, para fins de reconhecimento da proteção da 
confiança, que o beneficiário tenha manifestado a sua confiança, a partir da prática de medidas ou disposições 
que a pressuponham.” (MAURER, Hartmut. Derecho Administrativo – Parte General. Tradução Coordenada 
por Gabriel Doménech Pascual. Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 310 e 311). 
309 Segundo Eurico Marcos Diniz de Santi, a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa 
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento e se encontra 
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de 
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento 
por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado. (Decadência e Prescrição no 
Direito Tributário. 3ª ed. Max Limonad: São Paulo, 2004, p. 163 - 210). 
310 REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009. 
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contribuinte, deverá se dar dentro do prazo decadencial de 5 anos, a contar da ocorrência do 

fato gerador (art. 150, §4º, do CTN). Já na segunda hipótese (ausência completa de 

pagamento), a notificação ao contribuinte deverá ocorrer dentro do prazo decadencial de 5 

anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado (art. 173, I, do CTN).311 

   Em sede de tal julgamento paradigma, definiu-se, também, que o dies a quo do 

prazo quinquenal da aludida regra decadencial dos lançamentos por homologação rege-se pelo 

disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" – a que fez referência o legislador na 

elaboração do parágrafo 4º do art. 150 do CTN – corresponde, iniludivelmente, ao primeiro 

dia do exercício seguinte à ocorrência, no mundo da vida, do fato imponível. Repudiou, logo, 

o Superior Tribunal de Justiça a aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 

4º, e 173, ambos do CTN; cumulação esta da qual exsurgia, para o Fisco, irrazoavelmente, um 

prazo decadencial decenal.312 

   Acerca da utilização do prazo decadencial quinquenal para a homologação de 

pagamentos parciais de tributos, sujeitos ao lançamento por homologação, fez, contudo, o 

legislador mais uma controvertida ressalva, deixando, porém, de regrá-la de forma expressa: 

“não há homologação de pagamentos a menor quando se constate a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação do contribuinte.” Em casos tais, provada, pelo Fisco, a ocorrência de 

dolo, de fraude ou de simulação, deverá proceder a autoridade ao lançamento de ofício do 

tributo efetivamente devido.  

   A questão que se põe, logo, é precisar o dies a quo da contagem do prazo 

decadencial de tal lançamento de ofício. Neste mister, sob pena de protrair, ilimitadamente, o 

início do lapso temporal em questão, Luciano Amaro313 e Paulo de Barros Carvalho314 

consideram inadmissível a contagem de tal prazo de 5 anos, a partir da descoberta do dolo, da 

                                                           
311 REsp 1202230/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
11/10/2011, DJe 18/10/2011; AgRg no REsp 1277854/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012. 
312 Na doutrina patria, a título de exemplo, sustentavam entendimento contrário ao prazo decadencial decenal em 
questão: (i) DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Decadência e Prescrição no Direito Tributário. 3ª ed. Max 
Limonad: São Paulo, 2004, p. 183 - 199 e (ii) AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008, p. 406 - 413. 
313 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 410. 
314 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 287 
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fraude ou da simulação do contribuinte. Não havendo alternativa diversa de lege data 

recomendam a aplicação da norma contida no art. 173, I, do CTN.315 

   À luz das premissas adotadas neste trabalho, permite-se, enfim, sugerir um 

outro tratamento para a questão da homologação dos “autolançamentos”. Se, nos termos da 

jurisprudência atual316, a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais - DCTF, pelos contribuintes, por exemplo, habilita o Fisco, a despeito de qualquer 

outra providência, à imediata cobrança dos valores, em tal documento, declarados, porque, 

quando da entrega de tais declarações, desacompanhadas de pagamento, beneficiar-se-ão os 

agentes fiscais com o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, para rever o 

“autolançamento” a que deu causa um particular?  

   A revisão de ofício em casos tais – com lançamento de ofício, se necessário, de 

valores suplementares – da atividade do particular que constituiu os seus débitos para com o 

Erário, através de declaração apresentada às autoridades competentes, deveria submeter-se à 

prazo decadencial idêntico àquele da homologação de pagamentos parciais (art. 150, § 4º). 

Disporia, assim, o Fisco do prazo dilatado do art. 173, I, unicamente, diante da completa 

inércia dos contribuintes em apresentar a declaração em comento – o que foi, inclusive, 

autorizado, expressamente, pelo legislador, no inciso II do art. 149 do CTN.  

   Se o caput do art. 150 do CTN trata de pagamento efetuado pelo contribuinte, é 

porque alguém já havia, antecipadamente, lançado o crédito tributário, ao mesmo, 

correspondente. E este alguém não é o Fisco, mas o próprio contribuinte, ao preencher as suas 

declarações. Tal crédito tributário informado em documentos enviados pelos particulares, 

inclusive, deverá ser imediatamente cobrado, pelos agentes fazendários, sob pena de ser 

fulminado pela prescrição. Não é o pagamento, destarte, que deve ser homologado pela 

Autoridade Administativa, mas a própria constituição do crédito tributário a que deu causa o 

contribuinte, cujos atos não têm força para vincular em todo e qualquer caso a Administração 

Fiscal.  

                                                           
315 Interessante, no particular em foco, é a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 
excetuando-se os casos de dolo, fraude ou simulação, pouco importa qual foi a causa do pagamento a menor: 
“Com efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a questão jurídica apresentada a partir da 
existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo os casos de 
dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão pela qual o contribuinte não realizou o 
pagamento integral do tributo.” (AgRg nos EREsp 1199262/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 07/11/2011) 
316 REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 
28/10/2008. 
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   Para fins de verificação do acerto do quantum informado pelo contribuinte – ou 

dos meios que o levaram à apuração de tal montante – e que deverá ser enviado, 

imediatemente, para a cobrança, soa coerente, logo, que o fisco disponha, razoavelmente, de 5 

anos, a contar da ocorrência do fato gerador, tal como indicado no parágrafo 4º do art. 150 do 

CTN, anteriormente referido.317 

13. O peculiar caso da revisão dos “autolançamentos” elisivos. Considerações à luz 

da confiança legítima dos contribuintes e da segurança na aplicação do Direito 

Tributário. 

  O novo perfil assumido, pelos Estados, na contemporaneidade, reflexo da 

massificação das relações tributárias e do constante aumento do volume de normas relativas 

não só à cobrança dos tributos propriamente dita, mas à imposição de custosas obrigações 

acessórias aos contribuintes, forçou o Direito Tributário pátrio – que não se revela alheio à 

realidade que lhe é exterior – a redefinir alguns de seus institutos tradicionais, como é o caso 

do lançamento, analisado neste trabalho.  

     No particular de mudanças ora tratado, é inegável o protagonismo que os 

contribuintes têm assumido nas suas relações perante o Fisco e, por conseguinte, na própria 

gestão do sistema tributário, eis que participam, em conjunto com a Administração 

Fazendária, no procedimento de constituição de seus próprios débitos para com o Erário. 

Atentou, pois, este trabalho, em capítulo precedente, para a transferência, gradativa, do papel 

de interpretação e aplicação da legislação tributária aos sujeitos passivos das exações fiscais. 

Isto porque o Estado, paulatinamente, vem abandonando o seu papel de lançador de tributos, 

passando a prestigiar a modalidade do “autolançamento” – cuja viabilidade dogmática, no 

Direito brasileiro, é, aqui, defendida. 

                                                           
317 Interessante, no particular ora tratado, revela-se a posição de José Souto Maior Borges, para quem a norma 
contida no parágrafo 4º do art. 150 do CTN seria um prazo preclusivo e não decadencial: “Trata-se de hipótese 
de preclusão temporal, correspondente à perda da faculdade procedimental de homologar, em decorrência de seu 
não-exercício pelo titular da competência, ou seja, o fisco, no prazo que lhe é legalmente imputado.” E conclui o 
autor: “Ora, na homologação não expressamente efetivada (homologação ficta) a inação do fisco é a lei. Trata-se, 
pois, de uma conduta omissiva ou, mais precisamente, omissão de conduta devida. Mas o CTN, no art. 150, § 4º, 
não imputa os seus efeitos preclusivos à inércia do fisco (conduta tipificada), mas à fluência do intertempo entre 
a data do fato gerador e o transcurso do quinqüênio, seu termo final. Demonstra essa assertiva a consideração de 
que, antes de encerrado o prazo quinqüenal para homologação, já é cabível ao fisco realizar o lançamento de 
ofício, tão logo constata a antecedente ilicitude na conduta do sujeito passivo. Por isto essa matéria é regida pelo 
art. 173, I, do CTN e não mais pelo art. 150, § 4º do CTN.” (Parecer sobre hipóteses de lançamento por 
homologação e lançamento de ofício. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (organizadores). 
Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, p. 951). 
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   Em estudo clássico, originalmente publicado antes mesmo da edição do Código 

Tributário vigente no Brasil,  afirmou Ruy Barbosa Nogueira que, no exercício da atividade 

de lançamento, a repartição fiscal deve investigar os casos sujeitos à tributação e apurar as 

relações de fato e de direito que sejam essenciais para a obrigação tributária e o cálculo do 

tributo, tendo o contribuinte o dever e o direito de participar desta atividade. Se, de um lado, 

fica o contribuinte com parte da responsabilidade de um lançamento justo, responsabilidade 

esta que dá, à repartição, a reserva de exame de ofício do resultado desta mesma partição, de 

outro lado, permite-se, ao contribuinte, uma vigilância mais próxima e direta de seus 

interesses. Ocupou-se em alertar, contudo, o autor ora referido sobre os riscos do fenômeno da 

entronização maciça dos “autolançamentos” na praxis fazendária brasileira – o qual chamou 

de “burocratização da iniciativa privada”: 

Ao invés de o Fisco contentar-se com a já preciosa colaboração no esclarecimento dos 
fatos, êle vem se excedendo de tal forma, que está, dia por dia, entre nós, transferindo 
os próprios serviços burocráticos e até os riscos da interpretação e aplicação das leis 
tributárias para os contribuintes.[...] É verdade que a interpretação, bem como a 
aplicação finais ou conclusivas sòmente são outorgadas em nosso sistema pelo Poder 
Judiciário, mas como na via administrativa já são exigidas obrigações legais dos 
contribuintes, nessa mesma via tem o poder público o dever de esclarecer as dúvidas e 
procurar aplicar da melhor forma possível o direito. Entretanto, até neste setor êle vem 
transferindo essa função aos particulares, de maneira a colocá-los no risco de errônea 
interpretação, num ambiente em que o Estado legislador cada vez torna mais difícil e 
complexa a própria legislação tributária.318  

   Na atualidade do Direito Tributário Brasileiro, como bem apontado por 

Ricardo Lobo Torres, “não existe um numerus clausus de intérpretes”319, eis que o 

interpretam todos aqueles que o aplicam. Cada vez mais, transmite-se, aos contribuintes, o 

ônus de reconhecer, nas condutas que adotam no mundo da vida, a ocorrência ou não do 

suporte fático de uma norma matriz de incidência fiscal para, na sequência, através dos 

“autolançamentos”, conceber-lhes os efeitos tributários (constituição do crédito e.g.).  

   Em que medida, contudo, a Administração Fazendária estará vinculada aos 

critérios interpretativos adotados, dentro da moldura legal vigente, pelos particulares 

(intérpretes não-autênticos das normas)? A resposta ao questionamento ora posto elucida a 

problemática dos limites da revisibilidade dos “autolançamentos” elisivos, empreendidos 

pelos particulares – amparados no ordenamento jurídico vigente e em perfeito exercício à 

liberdade de organização que lhes foi constitucionalmente assegurada – com vistas à 

economia de tributos; “autolançamentos” estes que partem de critério jurídico dificilmente 
                                                           
318  NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Teoria do Lançamento Tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária 
Ltda., 1965, p. 229 - 231. 
319 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e Integração do Direito Tributário. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000, p. 67. 
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compartilhável com os agentes fiscais. Isto por uma simples incompatibilidade de premissas: 

se a iniciativa privada orienta-se com o fito de reduzir custos, a Administração Fazendária 

tem, por escopo, noutro giro, arrecadar a fim de satisfazer aos interesses do Estado Fiscal 

Brasileiro, que, como visto, abandonando o perfil de productive states de outrora, faz frente às 

despesas públicas por meio de receitas tributárias. 

    Hans Kelsen, na Teoria Pura do Direito, alertou para os problemas do efeito 

vinculante do produto da interpretação não autêntica, ainda que este se situe na moldura 

normativa de um dado ordenamento jurídico: 

Se um indivíduo quer observar uma norma que regula a sua conduta, quer dizer, 
pretende cumprir um dever jurídico que sobre ele impende, realizando aquela conduta 
a cuja conduta oposta a norma jurídica liga uma sanção, esse indivíduo, quando tal 
conduta não se encontra univocamente determinada na norma que tem de observar, 
também tem de realizar uma escolha entre diferentes possibilidades. Porém, esta 
escolha não é autêntica. Ela não é vinculante para o órgão que aplica essa norma 
jurídica e, por isso, corre sempre o risco de ser considerada como errônea por este 
órgão, por forma a ser julgada como delito a conduta do indivíduo que, nela, se 
baseou.

320 

    Concordando-se ou não com a aplicação da teoria kelseniana ao trato da 

vinculatividade negativa, para a Administração Fazendária, da interpretação dada, pelo 

particular (intérprete não-autêntico), às normas tributárias321, importa reconhecer, que, no 

Brasil, o fenômeno elisivo, levado ao conhecimento das autoridades fiscais por meio de 

“autolançamentos”, não foi contemplado, no catálogo, posto pelo legislador, como hipótese de 

revisão administrativa dos atos dos contribuintes – ou mesmo de lançamento de ofício, para 

aqueles que consideram tal modalidade de atos, emanados dos contribuintes como de mera 

obediência às normas postas.  

   Do ponto de vista puramente dogmático, então, pouco importa que os critérios 

adotados, pelo particular, ao proceder à constituição de um débito em favor do Erário, não 

sejam os mesmos de que se vale o Fisco no trato da exação. Basta que a conduta adotada, pelo 

particular, no mundo da vida, com vistas a economizar tributo, encontre-se amparada pela 

ordem jurídica vigente.  

    Justamente, por se inserir, validamente, o fenômento elisivo na moldura do 

Direito Tributário pátrio – orientado a partir dos princípios da legalidade, da segurança 

                                                           
320 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 395. 
321 Consoante restou esclarecido, este trabalho, na esteira do pensamento de Paulo de Barros Carvalho, sustenta 
que os particulares podem dar azo à produção de norma individual e concreta, como é o caso dos 
“autolançamentos”.  
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jurídica e da livre-iniciativa – não foi este contemplado no rol taxativo do art. 149 do CTN, 

daí porque, quando levado, por meio de “autolançamento”, a conhecimento das autoridades 

fiscais, não poderá ser revisto, sob pena de discricionariamente, restar a Administração 

Fazendária habilitada a cobrar tributos para além das situações previstas no extenso catálogo 

legal pátrio. Relembre-se, neste particular, que o ato tributário secundário de revisão 

administrativa, tal como o lançamento ex offico, não configura locus de manifestação do 

arbítrio dos entes tributantes. Tudo em atenção à previsibilidade na aplicação do Direito e, por 

conseguinte, à proteção da confiança dos contribuintes de que as suas ações – porque 

conformes ao Direito – serão mantidas, bem como serão preservados os efeitos tributários 

destas; efeitos estes cuja pré-concepção foi permitida pelo ordenamento jurídico.  

   O artigo 149 do CTN, conforme esclarecido no tópico anterior, apresenta rol 

taxativo das hipóteses de revisão administrativa dos “autolançamentos” e dos lançamentos de 

ofício. E, em tal rol, cumpre-se atentar, contemplou o legislador – atendendo ao princípio da 

segurança jurídica, que norteia a ordem jurídica pátria – apenas, os casos de fraude, de vício 

de forma, de omissão ou de ciência, superveniente, pelo Fisco, de fato desconhecido, em 

lançamento, anteriormente empreendido, e que não poderia, razoavelmente, ter sido 

conhecido pelos agentes fazendários.  

   Não tratou o dispositivo legal em apreço dos casos em que se afiguram 

divergentes a orientação adotada pelo agente fazendário e aquela adotada pelo contribuinte,  

quanto ao tratamento normativo a que deve ser submetida determinada conduta da realizada 

no mundo da vida, cujo conteúdo econômico tenha sido reconhecido pelo Direito. Nestas 

situações, logo, cabe à Administração homologar a validade do planejamento do contribuinte 

que lhe foi comunicado por meio de “autolançamento”, desde que este encontre respaldo em 

norma vigente do ordenamento jurídico pátrio. É que, se o intérprete público (autêntico) 

pudesse fugir, para fins de tributação, da estrutura jurídica de que se reveste uma conduta para 

fixar-se, por exemplo, na realidade econômica, à mesma subjacente, findaria por incorrer em 

um ilícito, porquanto inexiste norma – ao menos na atual sistemática do Direito Tributário 

brasileiro – que lhe autorize tal abstração.  

  Sobre a eficácia preclusiva temporal (estabilidade temporal), internamente 

verificada nos lançamentos, muito já se falou no tópico precedente. Importa, aqui, então, 

empreender mais algumas considerações acerca dos limites de revisão de conteúdo do 

instituto de dogmática jurídica em apreço (estabilidade material); limites estes que, para fins 
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de controle dos “autolançamentos” elisivos, deverão se apoiar em um tripé: (i) a boa-fé do 

contribuinte; (ii) a confiança legítima que este deposita na manutenção de seus atos (iii) a 

previsibilidade na aplicação do Direito pátrio – todas facetas do princípio da segurança 

jurídica, cuja dimensão semântica, é bastante ampla, como verifica Guido Alpa: 

Certezza del diritto, in questo contesto, non è però solo un principio, una formula 
tecnica, uno struturamento del laboratorio del giurista. È anche un veicolo di 
tranquillità, e di speranza, per chi crede nel dirito per fare valere le proprie pretese, per 
esercitare il suo ruolo nella società, per concludere affari duraturi, per diffendersi daí 
pubblici poteri, per controllare l’operato dell’amministrazione, per partecipare al 
governo della cosa pubblica.322 

   Contrariamente à concepção ampliativa de boa-fé, aqui tratada, aduz Pontes de 

Miranda que, por ser esta excepcionalmente imposta ao legislador,  somente se deve antendê-

la nas estritas regras jurídicas que a tutelam. Afirma, assim, o autor que “não se deve ir além 

das espécies previstas, a título de interpretação das regras jurídicas especiais. À técnica 

jurídica legislativa é que cabe marcar os limites da brecha que a segurança do tráfico exige 

abrir-se à segurança dos direitos.”323 Há mesmo doutrinadores que repudiam a utilização da 

boa-fé no âmbito da relação Administração Pública – particular. Diogo Leite de Campos, em 

suas lições de Direito Fiscal Português, sustenta ser a boa-fé uma cláusula geral que finda por 

abrir uma lacuna no Direito, contrária às necessidades de certeza e de segurança que provêm 

do princípio da legalidade tributária324. Trata-se de posições com as quais não concorda o 

presente trabalho, segundo o qual a boa-fé irradia-se para todas as esferas obrigacionais; 

sejam estas tradicionalmente classificadas como de Direito Público ou como de Direito 

Privado. Isto por duas razões: (i) o ordenamento jurídico é, aqui, compreendido como um 

todo único de sentido o qual vincula o agir administrativo e, mais ainda, porque, (ii) diante do 

novo perfil da relação fiscal, na contemporaneidade, não mais se sustentam as cobranças de 

tributo como decorrência direta da simples imperatividade estatal.325 

                                                           
322 Tradução livre: A segurança jurídica, neste contexto, não é apenas um princípio, uma fórmula técnica, um 
estrututa criada no laboratório do jurista. É também um veículo de tranquilidade e de esperança para aqueles que 
crêem no Direito para fazer valer as próprias pretensões, para exercer o seu papel na sociedade, para celebrar 
negócios duradouros, para se defender das autoridades públicas, para controlar ações da Administração, para 
participar na gestão dos assuntos públicos. (ALPA, Guido. La certezza del diritto nell’età dell’incertezza. 
Napoli: Editoriale Scientifica, 2006, p. 8). 
323 MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte geral. T. I. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Borsói, 1974, p. 139. 
324 CAMPOS, Diogo Leite de. La bonne foi en droit fiscal – Raport Portugais. In: ASSOCIATION HENRI 
CAPITANT. La Bonne Foi (Journées Louisianaises). Paris: Litec, 1992, tome XLIII, p. 390.  
325 No Direito Tributário Português, o dever de boa-fé na relação Administração – particular encontra-se 
expressamente positivado no art. 6 – A do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-lei 442/1991): “1 - 
No exercício da actividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os 
particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa fé.  2 - No cumprimento do disposto nos 
números anteriores, devem ponderar-se os valores fundamentais do direito, relevantes em face das situações 
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   Edilson Pereira Nobre Jr. defende a perfeita compatibilidade entre direito 

administrativo e boa-fé, como regra de honestidade aplicável a todos (Estado e particulares):  

A boa-fé é valorada, também no direito administrativo, ora como padrão de conduta, a 
exigir dos sujeitos do vínculo jurídico atuação conforme a lealdade e a honestidade 
(boa-fé objetiva), ora como uma crença, errônea e escusável, de uma determinada 
situação (boa-fé subjetiva)326.    

   Almiro do Couto e Silva, por sua vez, argumenta que os conceitos de boa-fé, 

segurança jurídica e proteção à confiança não são sinônimos ou intercambiáveis. Seriam 

pertencentes à mesma “constelação de valores”, daí porque não se afastariam uns dos outros, 

mas cada um deteria nuances próprias capazes de diferenciá-los. Boa-fé indica que as partes, 

em uma relação jurídica, devem proceder com lealdade e lisura, em conformidade com o que 

se comprometeram e com a palavra empenhada – o que, em última análise, dá conteúdo ao 

princípio da segurança jurídica, pelo qual, nos vínculos entre o Estado e os indivíduos, 

assegura-se uma certa previsibilidade e coerência na ação estatal, do mesmo modo que se 

garante o respeito pelas situações constituídas em consoância com as normas postas ou 

reconhecidas pelo Poder Público. Por outro lado, o princípio da segurança jurídica se 

desdobra em segurança objetiva, pautada na estabilidade das relações jurídicas e em 

segurança subjetiva, que diz respeito à proteção da confiança daqueles submetidos à ação 

estatal. Tais facetas, para o autor, constituiriam “elementos conservadores inseridos na ordem 

jurídica, destinados à manutenção do status quo.” 327   

   Perfilhando o raciocínio ora esposado, observa-se que, apesar de o Direito 

Tributário submeter-se, em regra, à lex specialis, ante tudo o quanto restou assentado acerca 

da vinculação dos atos administrativos à integralidade do ordenamento jurídico, convém 

destacar que, na Lei 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no  âmbito da 

Administração Pública Federal, encontram-se positivados, dentre outros princípios, a 

segurança jurídica e a boa-fé (artigo 2º). Mais ainda, no inciso XIII do parágrafo único de tal 

artigo 2º, fica estabelecida a vedação quanto à aplicação, a fatos pretéritos, de nova 

interpretação da norma jurídica. Trata-se de balizas das quais não se devem afastar as 

                                                                                                                                                                                     

consideradas, e, em especial: a) A confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa; b) O objectivo a 
alcançar com a actuação empreendida.” 
326 NOBRE JR. Edilson Pereira. O princípio da boa-fé e sua aplicação no Direito Administrativo brasileiro. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 150 e 151.  
327 COUTO E SILVA, Almiro do. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no Direito Público 
Brasileiro e o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial 
do art. 54 da Lei do Processo Administrativo da União. Revista de Direito Administrativo, v.1, n. 237, p. 272 - 
276, jul/set 2004. 
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autoridades fazendárias no momento de revisão de lançamentos (de ofício ou promovidos por 

particulares) já realizados328. 

   O lançamento, em razão das suas características e dos efeitos que, dele, 

decorrem, seja considerado como um ato exclusivo do Fisco, seja como um ato dos 

particulares, dotado de relevância jurídica para fins de formação da obrigação tributária e do 

crédito à mesma correspondente, não deve ser, irrestritamente, submetido à revisão, à 

modificação ou à substituição, procedidas pela Administração Fazendária, em prejuízo do 

contribuinte, com fundamento em divergências quanto à valoração jurídica dos fatos 

ocorridos no mundo da vida a que este se reporta, desde que a solução adota  revele-se 

conforme ao Direito – quer tal valoração tenha sido, inicialmente, procedida por um 

contribuinte, quer por um agente fiscal (caso de revisão heterônoma). Isto por uma simples 

questão de segurança e estabilidade da ordem jurídica, a qual tende a contemplar mais de uma 

solução juridicamente válida para um mesmo caso concreto.329 É, justamente, por esta razão 

que o lançamento deve ser considerado como uma declaração de verdade, acompanhada de 

efeito preclusivo, objetivando fornecer certeza à relação instaurada entre o Estado e o 

contribuinte.330  

   A segurança jurídica, exige que a confiança dos destinatários dos atos 

administrativos seja digna de proteção – o que ocorre quando tais destinatários estão de boa-fé 

na relação fiscal (“autolançamentos” elisivos). Seria incoerente e, inclusive, atentatório contra 

a estabilidade da ordem jurídica, a princípio, proteger a confiança de alguém que, 

intencionalmente, agiu com dolo, fraude ou omissão para com o Poder Público 

(“autolançamentos” evasivos e elusivos). Destacou-se a expressão, a princípio, porque, como 

visto no tópico anterior, sob pena de instabilidade, também os casos em que a má-fé do 

contribuinte é manifesta se sujeitam a uma inimpugnabilidade por ação do tempo. Dentro do 

lapso temporal legalmente fixado, entretanto, poderão os atos eivados de má-fé ser revistos, a 

fim de que seja reestalecido o Direito violado.  

                                                           
328 Na ordem constitucional pátria, o princípio da boa-fé encontra-se consagrado no caput do art. 37, sob a forma 
de moralidade administrativa, bem como no inciso XXXVI do art. 5º, onde é identificado com a promoção da 
segurança jurídica. 
329 Para Judith Martins-Costa, o valor imutabilidade faz frente, inclusive, à legalidade, que em uma concepção 
dinâmica, por vezes, deveria ceder à confiança. (Almiro do Couto e Silva e a Re-signficação do princípio da 
segurança jurídica na relação entre o Estado e os cidadãos. In: ÁVILA, Humberto (organizador). Fundamentos 
do Estado de Direito. Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 133 e ss.). 
330 Para Becker, porém, dita eficácia preclusiva - imutabilidade dos lançamentos – também dependeria de regra 
jurídica que a estabelecesse. (Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 361).  
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   Aqueles submetidos ao império da lei devem estar seguros quanto à aquisição, 

modificação, eficácia e extinção dos direitos, seja no trato entre particulares, seja no trato 

entre estes e o Estado – especialmente quando o último se insere em qualquer um dos polos de 

uma relação obrigacional, como ocorre na seara tributária brasileira, em que a relação fiscal 

tem perdido, gradativamente, o caráter impositivo de tempos idos, passando a ostentar um 

viés de coordenação e cooperação.331 Se o contribuinte, destarte, pautou os seus atos, no 

mundo da vida, em boa-fé, agindo em conformidade com a lei, terá a justa e legítima 

expectativa de que a sua conduta não será repudiada pelo Poder Público.  

   Quando o particular se submete às normas jurídicas, não as cria: as confirma e, 

portanto, deve receber a guarida da Administração. É o que se infere da lição de Odete 

Medauar, que identifica o primado da segurança jurídica com a expectativa individual de que 

as normas vigentes sejam cumpridas: 

Em essência segurança jurídica diz respeito à estabilidade das situações jurídicas. 
Expressa a condição do indivíduo como sujeito ativo e passivo das relações sociais, 
quando podendo saber quais são as normas jurídicas vigentes, tem fundadas 
expectativas de que elas se cumpram. A sociedade necessita de uma dose de 
estabilidade, decorrente, sobretudo do sistema jurídico.332 

    Convém defender, portanto, em razão da crescente participação dos 

contribuintes na gestão do sistema tributário nacional, um critério de interpretação, em favor 

dos mesmos, para o trato, pela Administração Fazendária, dos “autolançamentos” elisivos a 

que, licitamente, derem causa. Exsurge, neste mister, a teoria da interpretação razoável das 

normas tributárias, expressamente utilizada fora do Brasil para a finalidade em comento. 

Trata-se de cânone hermenêutico, a ser adotado pelo Fisco, cuja aplicação garantirá a proteção 

da confiança dos contribuintes de que as suas práticas, voltadas à economia de tributos, serão 

administrativamente convalidadas, desde que conformes ao Direito.333 

                                                           
331 O Direito Tributário Português positiva tal dever de cooperação no art. 7º do Código do Procedimento 
Administrativo português (Decreto-lei 442/1991): Artigo 7º - Princípio da colaboração da Administração com os 
particulares: 1 - Os órgãos da Administração Pública devem actuar em estreita colaboração com os particulares, 
procurando assegurar a sua adequada participação no desempenho da função administrativa, cumprindo-lhes, 
designadamente:  a) Prestar aos particulares as informações e os esclarecimentos de que careçam; b) Apoiar e 
estimular as iniciativas dos particulares e receber as suas sugestões e informações. 2 - A Administração Pública é 
responsável pelas informações prestadas por escrito aos particulares, ainda que não obrigatórias. 
332 MEDAUAR, Odete. Segurança jurídica e confiança legítima. In: ÁVILA, Humberto (organizador). 
Fundamentos do Estado de Direito. Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 115. 
333 Na lição de Guido Alpa: “Il testo è un momento del racconto normativo: l’interprete avvia il racconto, sulla 
base ciò che già conosce, ma non sa ancora quel che scoprirà. Per giungere al momento finale del racconto, 
l’interprete deve seguire regole coerenti, cioè essere ragionevole, nel senso di impiegare argomentazioni 
ragionevoli.” (La certezza del diritto nell’età dell’incertezza. Napoli: Editoriale Scientifica, 2006, p. 63). 
Tradução livre: O texto é um momento da prescrição normativa: o intérprete parte dele, como base conhecida, 
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    Resta analisar, pois, em que hipóteses se pode considerar que o contribuinte 

tenha ou não empregado a diligência necessária para o cumprimento das suas obrigações 

tributárias, quando de suas práticas elisivas. O emprego da referida “diligência necessária” se 

perfaz com o integral cumprimento, pelos sujeitos passivos, das obrigações e deveres que lhe 

são, por lei, impostos – como é o caso do dever de cooperação, anteriormente tratado.  

Revelar-se-ão lícitos e não sujeitos à revisão os mecanismos de economia fiscal, levados à 

conhecimento do Fisco, através de “autolançamentos” elisivos, em que não se verificar 

qualquer desídia do contribuinte ou qualquer intuito de levar a erro a Administração 

Tributária (casos de elusão ou de evasão). Se o contribuinte, nestes termos, agiu de boa-fé e 

procedeu, com base em interpretação razoável das normas existentes, ao “autolançamento” de 

tributos – ainda que elisivo – de forma verídica e bem documentada, espera dos agentes 

fazendários, igualmente, a mesma boa-fé, no sentido de que tal “autolançamento”, porque 

conforme ao Direito, não será desconsiderado.334  

   Se o administrado, para preencher as suas declarações e, por conseguinte, para 

proceder ao “autolançamento” de um tributo, precisa interpretar as normas jurídicas que lhe 

prescrevem as condutas que adota, no mundo da vida, não poderia ser surpreendido por 

posterior autuação administrativa, através da qual seja desqualificada uma hermenêutica lícita 

das normas vigentes, apenas, porque esta divergiu dos critérios usualmente utilizados pelo 

Fisco para a tutela de determinada situação reconhecida como relevante pelo Direito.  

   A disparidade de critério manifestada pela Administração, consoante restou 

anteriormente afirmado, não deve se traduzir de maneira automática na qualificação da 

conduta do particular como contrária ao Direito e, portanto, ilícita e passível de reparação. 

                                                                                                                                                                                     

mas sem saber, ao certo, o que descobrirá. Para atingir o final da pretensão, deve seguir regras coerentes, ou seja, 
ser razoável, utilizando-se de argumentos razoáveis. 
334 Acerca da possibilidade de aplicação do primado da boa-fé, no Direito Tributário, posiciona-se Amelia 
González Méndez: “La doctrina científica y los órganos decisores en el ámbito de aplicación de los tributos 
deben plantearse la necesidad de recurrir a este principio y construirlo desde las peculiaridades de la relación 
jurídico-tributaria. Los servicios que puede rendir, tanto la satisfacción del interés público como al respeto de los 
derechos de los sujetos obligados, lo convierten, a salvo las cautelas que si quieran adoptar, en un sistema idóneo 
para restaurar la perdida confianza y lealtad de los ciudadanos respecto de las funciones de gestión de la 
Administración tributaria y la casi inexistente fe en las bondades del deber de contribuir a la financiación de las 
necesidades colectivas.” Tradução livre: A doutrina científica e órgãos decisores, nas áreas de aplicação dos 
tributos, deverão considerar a necessidade de recorrer a este princípio (a boa-fé) e construí-lo a partir das 
peculiaridades da relação jurídico-tributária. Os benefícios que a boa-fé traz, tanto à satisfação do interesse 
público, bem como ao respeito dos direitos dos sujeitos passivos, convertem-na em um sistema idôneo para 
restaurar a confiança perdida e lealdade dos cidadãos sobre as funções da Administração Tributária, bem como 
para restaurar a quase inexistente fé nas bondades do dever de contribuir para o financiamento das necessidades 
coletivas. (Buena Fe y Derecho Tributario. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 193). Sobre a boa-fé na relação 
Estado – particular, como ferramenta para a construção da credibilidade das instituições públicas, vide: 
AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Vol. II. Coimbra: Almedina, 2001, p. 135.   
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   Segundo Diogo Freitas do Amaral “a boa-fé determina a tutela das situações de 

confiança e procura assegurar a conformidade material – e não apenas formal – das condutas 

aos objetivos do ordenamento jurídico.”335 Nesta senda, em favor dos contribuintes, impende-

se reconhecer, ao menos dogmaticamente, que, no ordenamento jurídico vigente no Brasil, 

encontram-se abertos os campos para as práticas destinadas à economia fiscal, as quais serão 

válidas quando elisivas, ou seja, quando provierem de interpretação / aplicação razoável 

(lícita) das normas tributárias.  

   De modo a aferir tal licitude de conduta, cumpre-se analisar o agir do 

contribuinte por inteiro, ou seja: é necessário considerar se este cumpriu, integralmente, com 

os deveres tributários que, por lei, eram-lhe impostos, bem como se amparou a conduta que 

adotara, no mundo da vida, às normas postas. Aplicada toda a diligência que lhe era devida, 

estará o contribuinte de boa-fé e, assim, a revisão de seus “autolançamentos” elisivos revelar-

se-á indevida quebra de confiança.336  

  Oportuno relembrar, por fim, que eventuais espaços vazios, encontrados no 

ordenamento jurídico pátrio, igualmente, dão azo ao fenômeno elisivo, em atenção ao 

princípio da legalidade em matéria fiscal. Assim, quando, em tais espaços vazios, o 

contribuinte pauta, de forma transparente, os seus “autolançamentos”, estes deverão ser 

convalidados pela Administração Fazendária.  É que a integração de lacunas, com vistas à 

cobrança de tributos, no Brasil, como se verá adiante, requer solução legislativa; jamais a 

iniciativa autônoma e discricionária dos aplicadores públicos do Direito (Fisco ou Poder 

Judiciário). Nestes casos, ainda que suprida a lacuna, por meio de lei com vigência posterior 

aos “autolançamentos” em questão, estes não poderão ser revistos, ainda que se encontre 

aberto o prazo decadencial para tanto previsto, porquanto a elisão tributária já realizada é 

protegida pelos princípios da boa-fé e da proteção da confiança do administrado no Poder 

Público, os quais impedem que o Estado adote práticas contraditórias (venire contra factum 

proprium).337 Não é outro o sentido da norma inserida no art. 146 do CTN, a que se fez 

menção no tópico antecedente. A ausência de lei em um dado momento deve, pois, 

inevitavelmente, conduzir à ausência de tributação válida.  

                                                           
335 AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Vol. II. Coimbra: Almedina, 2001, p. 136. 
336 Caso o Fisco já tenha se pronunciado sobre determinada matéria, se o contribuinte pautar a sua conduta em 
entendimento diverso, mas razoável, acerca das normas aplicáveis, e, por isto, for autuado, poderá sempre 
recorrer ao Poder Judiciário, a fim de fazer valer o seu direito à economia fiscal lícita. 
337 PEREIRA, César A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
243. 
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   Diante das inúmeras hipóteses de incidência tributária, delineadas em lei, 

conclui-se ser difícil que os contribuintes se furtem, licitamente, a toda e qualquer forma de 

tributação. Estes, porém, possuem o direito de, legitimamente, evitar, reduzir ou postergar o 

pagamento de alguns tributos. É que todos os cidadãos – à luz da principiologia que informa a 

tributação no Brasil – são livres para praticar ou não, no mundo da vida, os suportes fáticos 

previstos, com exclusividade, pelo legislador, como pressupostos de incidência das normas 

tributárias. Não é outro o resultado de uma hermenêutica calcada nos princípios da legalidade 

tributária, da tipicidade estrita, da autonomia privada, da livre iniciativa, da segurança jurídica 

e, enfim, da propriedade.  

    À luz dos parâmetros de interpretação das normas tributárias ora analisados, 

um questionamento revela-se oportuno: o que seria o “autolançamento” elisivo senão o 

resultado de um lícito labor interpretativo, por parte dos contribuintes, que, com 

razoabilidade, utilizam-se de termos carentes de delimitação categórica ou escolhem, dentre 

os muitos termos existentes, aqueles que lhes parecem mais convenientes do ponto de vista de 

economia fiscal?  

    Por tudo o quanto foi exposto, merecem guarida dogmática – ao menos à luz 

do ordenamento tributário vigente no Brasil – as práticas lícitas destinadas à economia de 

tributos, porquanto baseadas em critérios razoáveis de interpretação das normas tributárias, 

com observância a todos os deveres de cuidado que contribuintes, de boa-fé, devem adotar no 

trato para com o Fisco. Ao fenômeno elisivo não se empresta qualquer pecha de ilicitude. Pelo 

contrário: evidencia-se este consentâneo com toda a estrutura constitucional que dá suporte ao 

Direito Tributário pátrio. Posta, à disposição dos contribuintes, uma multiplicidade de 

caminhos igualmente lícitos para se atingir um dado resultado ou, mais ainda, omisso o 

ordenamento jurídico acerca da prática de determinado ato como suporte fático da incidência 

fiscal, seria antijurídico forçar os particulares a optar por aquele mais oneroso do ponto de 

vista tributário.  

   Consoante restou alinhavado no capítulo III deste trabalho, a causação jurídica 

não necessariamente corresponde, no Direito Brasileiro, à causação dos fatos. O Direito 

adjetiva os fatos para que estes sejam jurídicos. Os fatos do mundo da vida, assim, podem ou 

não interessar à ordem jurídica. E cabe, exclusivamente, ao legislador realizar o postulado dos 

tributos ótimos com adequação à capacidade contributiva; não ao aplicador público do Direito 

(Fisco ou Judiciário), que pretenda, sob tal argumento, desconsiderar e requalificar todo e 

qualquer ato licitamente destinado à economia tributaria que tenha sido levado, a 
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conhecimento da Administração, através de um “autolançamento” elisivo. Justiça tributária 

advém de cobranças, sobremaneira, seguras, não pressupondo, pois, tratamento indistinto para 

aqueles que se encontrem em situações econômicas equivalentes, quando estas não estiverem 

rigorosamente previstas em lei em sentido formal e material. É que os justos ditames da 

igualdade tributária338 não se esgotam na oposição irrestrita do primado de uma simetria 

absoluta entre todo e qualquer contribuinte, dependendo, isto sim, das relativizações de cada 

regime legal de instituição e incidência de tributo.339  

14. A superação das modalidades de interpretação econômico-finalistas dos fatos 

geradores de tributos no Direito Tributário brasileiro. Os limites de utilização da 

analogia em matéria fiscal. 

   O exame da compatibilidade das teorias voltadas à interpretação econômico-

finalista dos fatos geradores de tributos com o ordenamento jurídico vigente no Brasil 

perpassa, necessariamente, pela compreensão dos espaços destinados, pelo legislador pátrio, 

ao uso do recurso hermenêutico da analogia em matéria fiscal. 

       Aplicando-se os ensinamentos de Norberto Bobbio à seara tributária a que se 

dedica este trabalho, afirma-se que o Positivismo Jurídico impôs um limite instransponível à 

atividade interpretativa: “a interpretação é geralmente textual e, em certas circunstâncias 

(quando ocorre de integrar a lei), pode ser extratextual; mas nunca será antitextual, isto é, 

nunca se colocará contra a vontade que o legislador expressou na lei.”340 Repousam, 

justamente, no campo de atuação da interpretação extratextual, acima referida, os modelos 

hermenêuticos de caráter integrativo, dentre os quais merece realce a analogia. 

   Fala-se em interpretação integrativa para indicar aquela que ocorre, no interior 

do ordenamento jurídico, através da utilização de meios predispostos por este (auto-

integração). Estende-se, destarte, a partir da interpretação integrativa ora referenciada, 

                                                           
338 Para mais sobre o princípio da igualdade em matéria fiscal, recomenda-se: NABAIS, José Casalta. Direito 
Fiscal. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 148-153. 
339 O princípio da capacidade contributiva, consoante exposto no capítulo III do presente estudo, é preservado, 
no caso da economia fiscal lícita de tributo, através do reconhecimento, com efeitos apenas para o futuro, da 
inconstitucionalidade da lei ou omissão legislativa que outorga privilégios não fundados – ou advento de lei 
especial antielisiva para desestimular dada conduta – embora sem atingir a eficácia das condutas elisivas já 
praticadas. Conjugam-se, deste modo, os pesos dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva para 
atingir a justa composição entre eles, sem que desta conjugação resulte antinomia ou violação de qualquer dos 
princípios. O reconhecimento de eventual ofensa da norma legal ou da omissão legislativa ao princípio da 
capacidade contributiva, como visto, não pode conduzir à violação do princípio da legalidade ou à violação do 
princípio da segurança jurídic, o qual, por sua vez, traduz-se nos princípios da moralidade pública, da boa-fé e da 
proteção da confiança dos administrados nos atos do Poder Público. No mesmo sentido, vide: César A. 
Guimarães Pereira. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 184 e ss.. 
340 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 214. 
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predominantemente baseada em analogia, para os casos não previstos de forma expressa na 

legislação, um tratamento igual àquele estabelecido por norma que se proponha a tutelar 

hipótese similar. Nesta senda, recorrendo-se, outra vez, à lição de Norberto Bobbio, permite-

se afirmar que o raciocínio por analogia é de tipo silogístico porquanto se limita a evidenciar 

certas conseqüências já implicitamente presentes nas premissas dadas. Sua proposição menor, 

porém, em lugar de ser construída com base em uma tradicional afirmação de identidade, é 

constituída, de outro modo, a partir de uma afirmação de semelhança.341 Buscará o intérprete 

perquirir a ratio de determinada situação legalmente expressa para expandi-la à disciplina de 

uma lacuna existente em determinado ordenamento. Trata-se de um esforço hermenêutico 

caracterizado, portanto, pela busca da ratio presumida pelo legislador.342 Esta é a tradução do 

brocardo ubi eadem ratio, ibi eadem juris dispositio, o qual tem campo de aplicação limitado 

no sistema tributário nacional, como se procura demonstrar adiante.  

    A utilização do recurso hermenêutico sob consideração, para fins de integrar 

eventuais lacunas existentes na seara fiscal brasileira, encontra alguns óbices no ordenamento 

jurídico vigente, daí porque merece cautela – sob a perspectiva dogmática adotada neste 

trabalho – a aplicação irrestrita, à atividade arrecadatória desempenhada no país, de  

experiências estrangeiras que buscam entronizar normas gerais para o fechamento do sistema 

tributário.343 Isto porque, em atenção ao princípio da legalidade, à luz do qual são 

interpretadas a livre iniciativa e a autonomia da vontade dos contribuintes, são permitidas, no 

Direito pátrio, todas as condutas não proibidas (explicitamente) em lei.  

   Defender, pois, na seara fiscal pátria, o uso desmedido da analogia, para fins 

arrecadatórios, traz um sério inconveniente para a segurança jurídica, à medida que passarão a 

ser proibidos, além dos comportamentos expressamente vedados em lei, aqueles que a estes se 

assemelham, inviabilizando que os contribuintes possam, antes de praticar determinado ato no 

mundo da vida, preconceber-lhe os efeitos jurídicos. Na situação sob referência, não poderiam 

os particulares conhecer da elasticidade analógica que os demais intérpretes das normas 

tributárias (Fisco e Poder Judiciário) poderiam conferir às condutas expressamente 

positivadas, para tutelar outras, não-positivadas – o que finda por retirar, do ordenamento 

tributário pátrio, a previsibilidade que constitui a essência de sua juridicidade.  
                                                           
341 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995, p. 216. 
342 Neste particular, importa assentar que, por meio da analogia, no prisma dogmático adotado neste trabalho, 
deverá um intérprete revelar a ratio do ordenamento jurídico vigente, e não a vontade do legislados (voluntas 
legis), com a qual deve se ocupar a Política.  
343 Acerca da amplicação do Tatbestand de incidência dos tributos, à luz do Direito Português, indica-se: 
DOURADO, Ana Paula. O princípio da legalidade fiscal. Tipicidade, conceitos jurídicos indeterminados e 
margem de livre apreciação. Lisboa: Almedina, 2007.   
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    Ciente da inquietação acima esposada, empenhou-se o legislador ordinário a 

restringir os campos destinados à utilização do recurso hemernêutico da analogia para fins de 

interpretação e integração das normas fiscais. Não por outra razão, o Código Tributário 

Nacional, em seu art. 111, exige a interpretação literal, estrita, de certas matérias, tais como 

suspensão ou exclusão do crédito tributário, a outorga de isenção ou mesmo a dispensa do 

cumprimento de obrigações tributárias acessórias por parte dos contribuintes. Por tais 

motivos, dispõe, ainda, o art. 108 do diploma legal em foco que, na ausência de previsão legal 

expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará, 

sucessivamente: (i) a analogia; (ii) os princípios gerais de Direito Tributário; (iii) os princípios 

gerais de direito público; (iv) a eqüidade. Do emprego da analogia, para fins de integração 

normativa, no entanto, não poderá resultar a exigência de tributo não previsto em lei (art. 108, 

§1º).  

   Trata-se de preceitos legais destinados a orientar não apenas os aplicadores 

estatais das leis (agentes fazendários e magistrados), mas, de forma reflexa, qualquer 

contribuinte a quem restar a incumbência de identificar o Direito aplicável a determinada 

situação da vida que demande uma solução fiscal.344 Isto para que os mecanismos de 

fechamento operacional do Direito Tributário brasileiro se compatibilizem, enfim, com o 

princípio da legalidade, sem cuja observância, resta violada a segurança da ordem jurídica 

pátria.  

   Cosonante procurou esclarecer este trabalho, o ordenamento jurídico brasileiro 

reservou um complicador para os seus intérpretes: um sistema constitucional tributário 

excessivamente analítico, motivo de ampliação da certeza do Direito e, também, justificador 

de uma metodologia sui generis, a qual reduz, em muito, a valia das importações doutrinárias 

estrangeiras, impondo uma metódica interpretação conforme a Constituição.345 Nos moldes 

em que foi estruturado o sistema tributário vigente no país, portanto, do uso da analogia, 

expressamente, não decorrerá, de forma válida, a exigência de tributo, o reconhecimento de 

isenção ou mesmo a dispensa de cumprimento de obrigação tributária acessória.  

   Sequer pode, aqui, a lei tributária, emanada pelo legisladore ordinário, como 

visto, alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito 

privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 

                                                           
344 No mesmo sentido: AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed..São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
210. 
345  TÔRRES. Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 199 e 200. 
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Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias (CTN, art. 110). Restam claros, enfim, os 

propósitos sistêmicos de impossibilitar a expansão do campo da tributação não prevista 

legalmente – o que finda por restringir à instituição de competências tributárias e, por 

conseguinte, o exercício da parcela do poder estatal de que dispõe a Administração 

Fazendária para lançar tributos, bem como para rever os “autolançamentos”, empreendidos 

pelos contribuintes.  

    Considerada, dogmaticamente, a forma como foi estruturado o ordenamento 

tributário nacional, não poderia este, por certo, coadunar-se com as teorias da interpretação 

econômica, teleológica, funcional, extensiva ou analógica das normas fiscais, segundo as 

quais, na referência feita, pela lei tributária, a um negócio, regulado pelo Direito Privado, 

pouco importaria a forma de que este se revestisse, devendo ser considerado, em verdade, a 

partir de seu conteúdo econômico.346 É que, conforme assentado no tópico 8.2 deste trabalho,  

os métodos de interpretação econômica dos fatos geradores dos tributos buscam substituir o 

critério da legalidade da tributação pelo critério da igualdade, de modo que, a hipóteses 

economicamente assemelhadas, fosse conferido idêntico tratamento fiscal – pouco 

importando o suporte fático que o contribuinte, livremente, decidiu realizar no mundo da vida 

para que fossem uniformemente distribuídos os encargos sociais entre os sujeitos passivos de 

uma dada exação.347 

   Não nega o estudo em apreço o valor doutrinário das teorias voltadas à referida 

interpretação econômica dos fatos geradores dos tributos348; esclarece-se, aqui, apenas, sob 

um viés dogmático, que a utilização destas, com vistas a nortear a atividade arrecadatória, no 

Brasil, não goza de espaço no ordenamento jurídico vigente, eis que finda por retirar, do 

Direito Tributário em vigor, os imperativos da certeza e da segurança que buscou assegurar 

quer o legislador constituinte, quer o legislador ordinário.349 As considerações acerca do 

                                                           
346 Censuram a interpretação econômica, no Brasil, Antônio Roberto Sampaio Dória, Alfredo Augusto Becker, 
Gilberto de Ulhôa Canto, Luciano Amaro, Heleno Taveira Tôrres, Francisco Bilac Pinto, Ricardo Lobo Torres, 
Luciano Amaro. 
347 Desprezada a forma jurídica dos negócios realizados pelos contribuintes, utilizada para fins de definição das 
hipóteses de incidência de cada tributo, seria necessário, à luz das teorias de finalistas ora consideradas, 
perquirir, efetivamente, a capacidade contributiva evidenciada na substância de cada operação realizada pelos 
particulares, de modo que a realidade econômica sempre prevalecesse às formas, em Direito, admitidas. 
348 Para um breve panorama doutrinário acerca das teorias que desconsideram a forma exterior de que se 
revestem os atos tributários, com o fito de perquirir-lhes o “verdadeiro” conteúdo econômico, aponta-se: 
CASSONE, Vittorio. Interpretação no Direito Tributário – Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2004, p. 414 - 
430.  
349 Idêntica é a conclusão a que chega Gustavo G. de Oliveira: “O dito confronto entre a segurança jurídica e o 
princípio da igualdade somado à capacidade contributiva, como forma argumentação a favor da analogia do 
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conteúdo econômico subjacente a determinado negócio, per si, não devem, portanto, 

autorizar, aqui, a Administração Tributária – ou mesmo os magistrados – a transfigurar um 

negócio jurídico em outro, com vistas a legitimar cobrança de tributos. É que, como 

demonstrado nos capítulos precedentes, se o fato gerador das obrigações tributárias deixasse 

de atender, estritamente, às disposições legais abstratas, estaria aberta a possibilidade de 

criação de tributos – ou de inverso modo, de isenções – por analogia; prática esta 

expressamente vedada pelo legislador nacional (constituinte e ordinário).  

    As tentativas de implementação, no Direito Tributário brasileiro, dos métodos 

voltados à interpretação econômica dos fatos geradores de tributos não correspondem, enfim, 

a uma simples pretensão teleológica de aplicação das normas tributárias; vão, mais além, e 

evidenciam-se como um mecanismo de intervenção estatal na interpretação e aplicação das 

leis tributárias, como um dirigismo hermenêutico segundo os interesses arrecadatórios do 

Estado, em cuja estrutura, a Administração Tributária figuraria como um intérprete 

privilegiado; dirigismo hermenêntico este que, por certo, não se compatibiliza com a 

estadualidade fiscal contemporânea , em que os Estados (reduzidos) transferiram, aos 

contribuintes, a função de interpretar e aplicar as normas jurídicas, com vistas à constituição 

de seus próprios débitos para com o Erário.  

   Desprestigiam, pois, ditas teorias da interpretação econômica dos fatos 

geradores dos tributos, os avanços do modelo de Estado Democrático de Direito, baseado na 

Constituição de 1988 – democrática e republicana – a qual se ocupou em consagrar, 

sobremaneira, o princípio da legalidade, do qual são consectárias a segurança jurídica / a 

previsibilidade, a propriedade e, sobretudo, a livre iniciativa dos contribuintes.350 A título de 

ratificação do raciocínio ora esposado, colacionam-se as palavras de Luciano Amaro:  

Na verdade, o princípio da igualdade (conjugado com o da capacidade contributiva) 
não é ferido quando se veda (tal qual faz nossa lei) a tributação (ou a isenção) por 

                                                                                                                                                                                     

Direito tributário, conferindo força positiva à capacidade contributiva, mostra-se de dicícil aceitação no direito 
pátrio. Isto porque tanto igualdade quanto capacidade contributiva foram talhadas como forma de obstar o poder 
de imposição tributária do Estado, não podendo servir de ferramenta do Estado contra os seus cidadãos para 
atingir fatos não expressamente previstos na norma de criação da imposição tributária.” (O uso da analogia e da 
interpretação extensiva no Direito Tributário. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo 
(organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, 
p. 184). 
350 O uso da analogia e da interpretação extensiva, na seara tributária brasileira, tem sido rechaçado pela 
jurisprudência. A título de exemplo, confiram-se dois importantes julgados do Supremo Tribunal Federal: (i) RE 
79159, Relator:  Min. ALIOMAR BALEEIRO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/1974, DJ 22-11-1974 – 
vedação à interpretação analógica para exigir Imposto de Renda em situação não prevista em lei); (ii) RE 
182314, Relator:  Min. FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/1995, DJ 18-08-1995 – 
vedação à  interpretação extensiva de norma de isenção para alcancar operações de cambio que não se ajustam 

à previsão legal.  
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analogia. Aqui é outra a discussão que se põe: se, entre os fatos “a” e “b”, existir razão 
legítima para tratamento diferenciado, não se pode equipará-los por meio de 
construção exegética; e, por outro lado, se inexistir razão legítima de discrímen, e a lei 
só tiver tributado o fato “a”, o contribuinte (na situação “a”) é que pode invocar a 
igualdade para receber tratamento isonômico com o indivíduo que se encontra na 
situação “b”. Não é o Estado que terá a prerrogativa de invocar a igualdade para (sem 
lei) tributar, também, o fato “b”. O mesmo raciocínio vale para a isenção.

351
  

    O argumento de que o princípio da isonomia – reclamado por hermenêuticas 

tributárias econômico-finalistas – exigiria, de cada contribuinte, em situação apta a revelar 

capacidade contributiva assemelhada, a submissão a um idêntico regime de tributação, a 

despeito da forma negocial adotada no mundo da vida como suporte fático de normas 

jurídicas distintas, tolhe a liberdade de organização econômica consagrada na estadualidade 

fiscal do Brasil contemporâneo.352 É que, inexistindo fraude ou divergência entre a intentio 

facti e a intentio juris (simulação) no ato praticado pelo sujeito passivo de uma exação, 

consoante já assentado neste trabalho, as tentativas de economia fiscal, por ele empreendidas, 

revelam-se uma legítima redução de custo – sem a qual resta comprometida a sua 

competitividade mercadológica – daí porque, quando levadas a conhecimento das autoridades 

fazendárias, por meio de “autolançamento” elisivo, não deverão, validamente, receber 

quaisquer reparos.353  

   A liberdade juridicamente assentada, dos contribuintes, no bloco de 

juridicidade pátrio, significa, exatamente, poder optar, sem ferimento à ordem jurídica, 

lisamente e sem qualquer intuito fraudulento ou dissimulatório, pela forma de organização 

econômica menos onerosa – a partir dos mais diversos negócios jurídicos existentes no 

quadro legal vigente ou de outros destituídos de qualquer previsão legal. Fora dos “tipos 

fiscais”, no sentido impróprio a que se fez referência no capítulo I, o que sobra é o espaço da 

autonomia individual, no qual os contribuintes poderão se locomover com segurança e 

                                                           
351 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 224.  
352 Em sentido contrário, Hermes Marcelo Huck afirma que “o direito ou a liberdade dos cidadãos de se 
organizarem e contratarem não é absoluto, mas limitado aos princípios da igualdade e da capacidade 
contributiva. Nessa ótica, somente haveria isonomia se todos os que se encontrarem na mesma condição forem 
chamados a suportar carga fiscal idêntica.” (Evasão e Elisão: rotas nacionais e internacionais. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p. 152). De igual modo, Marco Aurélio Greco sustenta que “a lei (tributária) alcança o que 
obviamente prevê, mas não alcança apenas isto, alcançando, também, aquilo que resulta da conjugação positiva 
com o princípio da capacidade contributiva” (Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: 
Dialética, 1998, p. 45; Crise do Formalismo no Direito Tributário Brasileiro. Revista da PGFN, Brasília, vol. I, 
n. I, p. 9-18, jan/jun. 2011). 
353 Se a Administração Tributária ou os magistrados pudessem pesquisar o conteúdo econômico deste ou daquele 
negócio, para, à vista de similitude com o conteúdo econômico de outro negócio, estender para o primeiro, não 
regulado por lei, a regra de incidência do segundo, o fato gerador do tributo deixaria de corresponder a uma 
previsão legal abstrata (princípio constitucional da reserva de lei / tipicidade); o campo estaria aberto, portanto, 
para a criação de tributo por analogia (já que a razão econômica subjacente seria a mesma nas duas hipóteses), 
assim como para a aplicação de isenção por analogia (sempre a pretexto de que, onde o conteúdo econômico 
fosse o mesmo, a norma a aplicar seria, também, a mesma). 
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previsibilidade, antevendo os reflexos jurídicos dos atos que decidam praticar no mundo da 

vida. 

    Nos termos acima, restou anteriormente esclarecido que os institutos de Direito 

Privado não se modificam ao serem utilizados pelo Direito Tributário, permanecendo a 

definição, o conteúdo e o alcance que lhes conferem as normas e princípios privados; apenas 

os seus efeitos, porém, é que serão, tributariamente, regulados. Nada impede, assim, que o 

Direito Tributário possa dar efeitos iguais a institutos assemelhados de Direito Privado 

(contrato de compra e venda a prazo / contrato de leasing). Tal prerrogativa, porém, deverá 

constar expressamente na lei tributária; jamais nas prescrições do intérprete. É função 

exclusiva do legislador, como tem procurado demonstrar este trabalho, fechar o “tipo fiscal”: 

primeiro, o legislador constitucional define de quem é a competência para instituir um tributo; 

depois, o legislador complementar delineia-lhe o fato gerador, a base de cálculo e o sujeito 

passivo; por fim, o legislador ordinário o institui. Entendimento diverso equivaleria a  

substituir a racionalidade formal – em que foi dogmaticamente assentado o ordenamento 

jurídico vigente no Brasil – por uma racionalidade de conteúdo, construída a partir de 

argumentos extrajurídicos, cujo acolhimento compromete, sobremaneira, a autopoiese do 

Direito Positivo, mitigando-lhe a segurança e a previsibilidade no atendimento aos seus 

comandos. 

    A vedação ao fechamento operacional / integração do sistema tributário, 

vigente no país, por meio de analogia, constitui um freio ao arbítrio da Administração Fiscal, 

no que se refere à tributação – a qual será válida à medida que exercida, pelos agentes 

fazendários, em obediência à reserva absoluta das leis vigentes. Afirma-se, destarte, no país, 

uma cláusula geral exclusiva, de modo que, se a ação do contribuinte, levada a conhecimento 

do Fisco, por meio de “autolançamento”, não violou ou desrespeitou qualquer comando legal, 

deve ser tida como plenamente válida, produzindo efeitos no mundo jurídico não passíveis de 

ulteriores questionamentos desconstitutivos.   

   Restringidos, pelo legislador, no sistema tributário nacional, os espaços 

destinados à utilização do recurso à analogia para fins de instituição, majoração ou cobrança 

de tributos, revelam-se infrutíferas – ao menos sob o viés dogmático sustentado neste trabalho 

– as tentativas de aplicação, ao caso brasileiro, de teorias econômico-finalistas com o fito de 

justificar a exigência de tributos não previstos em lei.354 Há um direito subjetivo público do 

                                                           
354 Convém destacar, por fim, que a interpretação econômica do Direito Tributário difere da análise econômica 
do mesmo, porquanto esta última é método que não se aplica ex post à ocorrência do fato jurídico sobre o qual 
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contribuinte à economia lícita de tributo, o qual foi assegurado pela Constituição Federal de 

1988, na medida em que esta deu guarida, expressamente, à livre iniciativa, à autonomia da 

vontade e, sobremaneira, à legalidade da tributação; princípios estes que, quando conjugados, 

criam uma esfera de não ingerência do Estado-Administração na tributação. Também, os 

imperativos da não-surpresa – dos quais decorre a concepção de segurança jurídica – devem 

funcionar como obstáculos à desconsideração, pelo Fisco, de negócios jurídicos válidos, 

licitamente praticados pelos sujeitos passivos, porquanto não expressamente vedados pela lei 

tributária. 

   Poderão ser validamente desconsiderados, então, tal como assentado no tópico 

12 deste trabalho, apenas, os “autolançamentos” por meio dos quais os contribuintes levem, 

ao conhecimento da Administração Fazendária, negócios jurídicos elusivos (simulados) ou 

evasivos, cuja ocorrência, tão-logo conhecida por um agente fazendário, poderia ser objeto de 

lançamento de ofício, com o objetivo de reestabeler a ordem jurídica violada, desde que 

respeitado o prazo decadencial para tanto previsto.  

   Permitiu-se destacar, no parágrafo antecedente, os termos “elusivo” e 

“evasivo”, a fim de deixar claro que não são passíveis de revisão os “autolançamentos” 

“elisivos”. Isto porque, para desconsiderar a viabilidade dogmática da elisão, o aplicador 

público do Direito – sem previsão para tanto no art. 149 do CTN – finda por recorrer à 

analogia; ferramente hernêutica esta que se mostra incompatível com a “tipicidade” das 

hipóteses de incidência dos tributos, as quais são inseridas, no bojo do ordenamento jurídico 

pátrio, com exclusivismo, pelo legislador, exaurindo, através das leis, previamente, o 

conteúdo da vontade dos atos de execução, oriundos da Administração Pública.  

    À guisa de conclusão, registra-se que a problemática da causalidade das 

obrigações gera, como visto, infindáveis discussões no plano doutrinário. Em suma, duas 

correntes posicionam-se, de forma antagônica, acerca do tema: a dos que estudam a causa 

como uma questão eminentemente lógica e ajurídica (realidade pré-jurídica da política, da 

economia ou sociologia, por exemplo); a dos que dão relevância, apenas, à causa reconhecida 

pelo Direito, associando a noção de Tatbestand à de tributabilidade.355 

    Consoante afirmando no primeiro tópico deste trabalho, onde quer o legislador 

enfatizar a segurança jurídica – como é o caso do Direito Tributário brasileiro – impõem-se 
                                                                                                                                                                                     

incidiriam efeitos fiscais, mas sim, ex ante, visando a influir na construção e modificação da legislação. Acerca 
do tema: CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. São Paulo: Elsevier, 2008. 
355 Para mais, vide: DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2ª ed. São 
Paulo: RT, 2007, p. 241 - 261. 



164 

 

ares absolutos ao respeito à legalidade material (CF/88, art. 150, I; CTN, art. 97). Colhe este, 

logo, um tipo socialmente aberto e o fecha, normativamente, enfatizando, por exemplo, uma 

das muitas facetas de determinado fato da vida, transformando, assim, dito tipo, em um 

conceito jurídico classificatório, definido, o qual, de forma rígida, traduz, em linguagem 

jurídica, a imagem de um estado de coisas, verificável na realidade exterior, cuja ocorrência, 

desde que percebida, ensejará a produção de efeitos jurídicos.  

   Tributos, no Brasil, não exsurgem, espontaneamente, da realidade social. Não 

caberá ao Fisco, portanto, empreender qualquer recurso hermenêutico integrativo (analogia) 

para fins de colmatar espaços vazios de tributação, deixados pelo legislador, razão pela qual 

findam por padecer, aqui, as teorias anti-elisão fundadas em interpretações econômico-

finalista dos fatos geradores dos tributos – ao menos na estrutura vigente do ordenamento 

jurídico pátrio. Fecha-se, assim, o círculo democrático do princípio republicano do 

autoconsentimento dos tributos, pois insistir em uma permissão para a autilização de métodos 

hermenêuticos extensivos e finalísticos equivaleria a transferir, para a Administração 

Tributária, uma função constitucional que lhe é indisponível: legislar sobre matéria tributária. 

   À Administração Tributária, não cabe desvendar o business purpose 

supostamente presente nas operações destinadas à economia fiscal, vez que a subsunção de 

tais práticas, à lei, relaciona-se com a configuração daquilo que foi descrito na norma e 

reproduzido no mundo da vida, não com a vontade (interna) do contribuinte, quando da 

realização de suas práticas elisivas, a qual sequer integra a constituição dos fatos jurídico-

tributários.356 De igual modo, as teorias da revisão de “autolançamentos”, motivadas por 

fraude à lei, encontram resistência dogmática no país. Isto porque, se a lei tributária não 

institui conduta obrigatória ou proibida, apenas vinculando determinados efeitos jurídicos a 

uma hipótese legal, os contribuintes, não sendo obrigados a realizarem determinado fato 

gerador de tributos, ante a livre-iniciativa de que dispõem, caso valham-se de caminho diverso 

para concretizar os seus objetivos, não estarão fraudando nenhuma norma impositiva de 

obrigação ou de proibição.357 Esta é a exegese, inclusive, que se faz do art. 118 do CTN, o 

                                                           
356 Para mais acerca da vedação ao combate à elisão fundado no business purpose dos contribuintes: PEREIRA, 
César A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 17 - 20. 
357 Revelam-se oportunos, nesta senda, os ensinamentos de José Souto Maior Borges, que identifica o dever-ser 
normativo com três modais deônticos: (i) conduta autorizada; (ii) conduta proibida; (iii) conduta obrigatória. 
Alerta o autor, assim, o simples fato de uma conduta estar prevista em uma norma não a torna, necessariamente, 
obrigatória. Isto porque ela pode estar outorizada ou, efetivamente, proibida. E, quando a conduta estiver, 
apenas, facultada, o seu exercício não será obrigatório, mas permitido. Não há dever jurídico, segundo o autor, 
de se observar, no mundo da vida, uma conduta, apenas, facultada. Nestes casos, há uma capacidade ativa do 
destinatário da norma. “Dever jurídico há quando não apenas uma conduta é prescrita, bem como quando ela é 
prescrita como sendo de observância. E de observância obrigatória porque, se não realizada, deve ser aplicada 
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qual não atribui, ao Fisco, a competência para reconhecer e avaliar defeitos dos atos jurídicos 

(como seria o caso de um vício de vontade) empreendidos pelos particulares. 

   Ainda, com esteio no princípio da legalidade, a condenação válida de práticas 

de economia fiscal que se revelem juridicamente abusivas, depende da pré-existência de 

normas que permitam, ao intérprete, criar tributos a partir de parâmetros subjetivos, que 

vetem o fenômeno elisivo em qualquer de suas formas, por considerá-lo imoral. Tal recurso à 

moral, entretanto, não deve contribuir, ao menos no ordenamento vigente, para a legitimação 

da tributação por analogia, ferindo, como dito, o primado da lei.  

   Oportuno assentar, por fim, que, no Direito Tributário brasileiro, em que a 

segurança jurídica é fortalecida em grau máximo, a boa-fé objetiva não poderá ensejar a 

criação de um tributo em hipótese não prevista em lei, nem tampouco a sua majoração, já que 

a Constituição Federal é explícita e expressa nesse sentido, tal qual o Código Tributário 

Nacional que, de forma complementar, proíbe cobranças fiscais por analogia, consoante 

exaustivamente defendido no presente tópico.  

   A boa-fé, destarte, não assume a função de uma cláusula geral inclusiva de 

tributação, mas, apenas, a de um princípio de interpretação, por mais que, em outros ramos do 

Direito – estruturados de forma menos rígida – o legislador tenha lhe concedido espaço de 

atuação mais amplo. Nos dizeres de Mizabel Abreu Machado Derzi, a boa-fé do contribuinte 

e a confiança legítima que este deposita nos órgãos públicos devem militar, em favor do 

mesmo, para atenuar, flexibilizar, ou, até mesmo, afastar lei expressa de tributação.358 

   Por serem os contribuintes livres, à luz do sistema tributário nacional, para se 

colocarem – a despeito do conteúdo econômico subjacente aos negócios que pratiquem no 

mundo da vida – licitamente, em posições com carga fiscal menos onerosas, os seus 

“autolançamentos”, quando elisivos, deverão receber a guarida da Administração Fazendária, 

que não se encontra habilitada a revê-los, para além das hipóteses consignadas no art. 149 do 

CTN, a partir da utilização de hermenêuticas econômico-finalistas dos fatos geradores dos 

tributos.  

                                                                                                                                                                                     

uma sanão jurídica. (Obrigação Tributária: uma introdução metodológica. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, 
p. 41). 
358 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2ª ed. São Paulo: RT, 200, 
371. 
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15. A competência da Administração Fazendária, no Brasil, para fins de integração 

normativa, requalificação e interpretação dos suportes fáticos realizados, no 

mundo da vida, pelos contribuintes 

   Na lição de José Souto Maior Borges, o poder tributário – aspecto particular do 

poder financeiro, este, por seu turno, exteriorização do poder geral do Estado – está 

rigidamente alicerçado em normas constitucionais disciplinadoras de seu exercício. É, assim, 

poder jurídico, delimitado pelo Direito. Esclarece, então, o autor sob referência, que, 

verdadeiramente, o poder tributário do Estado é exercido a partir das normas postas pelo 

legislador ordinário, com fiel observância ao texto constitucional. Postas tais normas, 

restringe-se o Estado a dar-lhes efetividade através de seus órgãos administrativos.359  

   Submetida a atividade tributária do Estado ao ordenamento jurídico vigente, a 

ideia de “poder”, ora considerada, cede espaço para os conceitos de “direito” e de “obrigação” 

e, assim, os agentes públicos deixam de  exercer uma atividade tributante – de instituição de 

tributos – para se ocupar com uma tarefa gerencial, meramente arrecadatória, lógica e 

cronologicamente, posterior ao exercício do poder tributário e, por isto mesmo, destituída de 

qualquer prerrogativa apta a inovar na aplicação do feixe normativo que a regula. 

   José Casalta Nabais360 se ocupa em identificar o equívoco da doutrina 

tradicional em considerar o “poder tributário” como expressão sintética capaz de traduzir, a 

um só turno, o poder de criação e de exigência dos tributos. Para tanto, esclarece que a 

criação e a exigência de tributos, presentemente referidas, encontram-se situadas em dois 

momentos e em dois planos completamente distintos: (i) o momento e o plano de instituição 

dos tributos, que tem por parâmetro a Constituição e que se exerce por meio de leis; (ii) o 

momento e o plano da exigência, que, no caso brasileiro, por exemplo, tem por parâmetro as 

leis (fundamento de validade da criação de obrigações tributárias principais) ou mesmo 

normas secundárias (fundamento de validade da criação de obrigações tributárias acessórias) e 

que se realizam através da ação administrativa. Apenas no primeiro momento e plano, em 

foco, é que, segundo o autor, restaria evidenciado o poder tributário em sentido técnico, como 

uma faculdade conferida, ao legislador, para dar concretude jurídico-política aos preceitos 

constitucionais.   

                                                           
359 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros,  2001, p. 25 
a 27. 
360 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos – Contributo para a compreensão 
constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2012, p. 269 e 270. 
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   O poder tributário, como procurou demonstrar este trabalho, não mais pode ser 

compreendido a partir do caráter impositivo que o marcou outrora – poder de fato, decorrente 

da força. Isto porque, consoante esclarecido no capítulo II, a contemporaneidade atribuiu um 

novo perfil para o vínculo que une a Administração Fazendária e os contribuintes. Sendo tal 

perfil obrigacional, constou-se que a relação jurídica de cunho fiscal, por ostentar caráter 

obrigacional, contempla direitos e deveres recíprocos para aqueles situados em seus polos 

ativo e passivo; direitos e deveres estes que têm os seus conteúdos determinados pela lei 

vigente ao tempo de seus nascimentos.361 

   Não se confundem o poder tributário do Estado com a competência tributária 

atribuída à Administração Fiscal. Sequer é comum o fundamento de validade do exercício dos 

mesmos ou os seus respectivos destinatários: no caso do poder tributário do Estado, o 

legislador; no caso da competência tributária da Administração Fiscal, os agentes da Fazenda 

Pública. A competência tributária, como visto, diz respeito ao plano de atuação administrativa 

com vistas à implementação e execução das leis fiscais; é, pois, limitada, como bem sintetiza 

Aurélio Pitanga Seixas Filho: 

A autoridade fiscal, como todos os agentes administrativos, tem o seu campo de ação 
perfeitamente delimitado pela lei, não podendo agir fora dos parâmetros fixados pelo 
legislador, porquanto a sua função própria é a de aplicar a lei, isto é a de compelir as 
pessoas a cumprirem a lei. Assim como as pessoas são inteiramente livres para agir 
desde que não exista uma lei, determinando comportamento diferente, a autoridade 
não pode agir ao seu livre-arbítrio, somente podendo se comportar conforme o 
ordenamento predeterminado pelo legislador.362 

    O Estado titulariza poderes-deveres, porquanto a sua potestade existe, apenas, 

nos limites necessários ao cumprimento de determinadas obrigações. Neste sentido, 

desempenha funções; estas vinculadas não à satisfação de um interesse próprio do ente estatal, 

que não o possui nesta condição, e sim ao atendimento ao interesse público, ao bem comum, à 

utilidade coletiva. Nesta senda, assume o Estado a figura de um sujeito de deveres, os quais 

são impostos pela Constituição e, também, pelas próprias normas infraconstitucionais.  

                                                           
361 Ilustra este posicionamento a clássica lição de Ruy Barbosa Nogueira acerca do meio jurídico para se alcançar 
a vinculação legal da imposição tributária: “O meio é a determinação dos elementos do fato gerador que devem 
estar descritos na lei tributária concomitantemente ocorrendo na realidade. É sòmente com a ocorrência do fato 
prèviamente descrito que vão resultar as conseqüências jurídicas. Sòmente assim é que pode nascer a obrigação 
tributária. A realização do fato gerador é que cria entre o Estado e o súdido a relação jurídica, que é uma relação 
obrigacional de Direito Público. A apuração dêsse direito de crédito é feita, tècnicamente, por meio do 
lançamento.” (Problemática do Direito Tributário no Brasil. In: Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo 
(organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, 
p. 501e 502). 
362 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios de Direito Administrativo Tributário. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (organizadores). Doutrinas Essenciais do Direito Tributário – Princípios 
Gerais. Vol. I. São Paulo: RT, 2011, p. 61. 
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Confundir, nesta senda, a ideia de tributação com a noção pura de poder estatal equivale a 

subverter a natureza da relação instaurada entre o Estado (Fisco) e os seus súditos 

(contribuintes) – o que constitui verdadeiro equívoco, eis que a imperatividade pura e simples, 

comprovadamente, não mais permeia a novel relação fiscal, de cunho marcadamente 

obrigacional.  

    Deve, pois, a Administração Fazendária harmonizar a atividade arrecadatória 

do Estado com os princípios constitucionais da legalidade, da capacidade contributiva, do 

não-confisco, da segurança jurídica e da propriedade.  Define-se, justamente, neste giro, a 

competência tributária como parcela de um poder juridicamente limitado. Em matéria de 

obrigação fiscal, deste modo, cumpre-se notar que esta, com razão, independe do exercício da 

vontade (discricionariedade) do sujeito ativo (credor estatal), à medida que envolve um 

vínculo, sobremaneira, ex lege. O agente fiscal, logo, por não ser o titular do crédito objeto da 

modalidade obrigacional em foco, deve submeter as suas atuações a uma rígida moldura, 

previamente configurada pelo legislador ordinário e, reflexamente, pelo constituinte, caso 

queira emprestar-lhe validade jurídica.  

   Nos termos acima, a busca autorizada da efetividade do princípio da 

capacidade contributiva permite que a Administração Tributária identifique o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades dos contribuintes. Para tanto, porém, deverá esta agir, ao exercer 

dita função fiscalizadora, com base em duas premissas: (i) respeito aos termos das normas – 

constitucionais e infraconstitucionais – postas; (ii) respeito aos direitos individuais, dentre os 

quais se situa a propriedade.   

   Defende, pois, este trabalho não caber, ao aplicador público das normas fiscais 

(destituídos de poder tributário), empreender, segundo critérios próprios – extrajurídicos – 

qualquer julgamento acerca da existência ou não de capacidade contributiva em determinada 

situação concreta não prevista em lei. Entendimento diverso, necessário evidenciar, 

conduziria à substituição dos critérios de imposição de tributos, legislativamente impostos, 

pelo arbítrio puro do intérprete público – o que conduziria, em ultima ratio, ao desprestígio da 

função legislativa e, por conseguinte, ao abalo da separação constitucional de poderes (art. 2º 

da CF/88). Isto sem falar na quebra de previsibilidade e de segurança que as normas, oriundas 

dos Parlamentos, gartantem àqueles, às mesmas, submetidos. 

    O princípio da capacidade contributiva, ante a particular estruturação do 

ordenamento jurídico brasileiro, deverá conformar-se, portanto, aos estritos contornos do 
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princípio da legalidade; não se revela, por conseguinte, um fundamento autônomo de 

tributação, método casuístico posto ao alvedrio da Administração Pública em execício. 

Entendimento diverso consagra, a despeito da rigidez dogmática do Direito Fiscal pátrio, a 

viabilidade de um poder geral de tributação, de uma norma geral inclusiva – necessariamente 

analógica – cuja utilização foi vetada, como visto, pelo legislador ordinário, através do 

parágrafo primeiro do art. 108 do CTN.  

    A Constituição Federal de 1988, conforme alertado anteriormente, consagrou, 

no Brasil, um regime de tributação plena que não admite a integração, senão por lei, dos 

espaços vazios deixados pelo legislador, ao exercitar o poder tributário do Estado. A atuação 

válida, assim, da Administração Fazendária, deve cingir-se à taxatividade das hipóteses legais 

de cobrança de tributos. Poderá haver, neste contexto, espaços alheios à tributação, quer 

expressos – casos de imunidades, isenções, subsídios, reduções de base de cálculo, 

concessões, créditos presumidos, diferimentos, anistias, remissões etc –, quer implícitos. Em 

ambos os campos, operam-se, licitamente, os mecanismos elisivos.  

   Necessário concluir, então, com esteio no pensamento de Cesar A. Guimarães 

Pereira, que não existem lacunas no Direito Tributário brasileiro em relação às normas que 

prevêem deveres tributários (de recolher tributos ou deveres tributários instrumentais).363 Os 

casos não previstos em lei submetem-se à regra-geral excludente, recebendo regime jurídico 

idêntico ao dispensado à não-incidência. É, justamente, com base em tal premissa que se 

delineia a competência tributária (limitada) dos agentes fazendários para fins de integração, 

requalificação ou mesmo interpretação dos suportes fáticos das normas de incidência fiscal, 

realizados, no mundo da vida, por particulares. 

    Por meio da elisão, conforme restou alinhavado, os contribuintes, licitamente, 

suprimem o exercício da competência tributária da Administração Fazendária. Isto porque a 

exigência de tributos, pelo Fisco, opera-se ex lege e, em tal situação, por exemplo, não se 

verificará a ocorrência, no mundo da vida, do suporte fático suficiente para a incidência de 

norma tributária mais onerosa. E não cabe à Administração Fazendária, com vistas a exigir 

tributo, extrair a sua competência de fonte diversa da lei.364 

    Como visto no tópico 12 deste trabalho, detêm os agentes fiscais competência 

para considerar ineficazes, apenas, os “autolançamentos” elusivos (simulados) ou evasivos, 
                                                           
363 PEREIRA, César A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
48. 
364 PEREIRA, César A. Guimarães. Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
16. 
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aos quais podem dar causa os sujeitos passivos. Isto porque a configuração, no mundo da 

vida, de qualquer uma de tais hipóteses corresponderá à concretização do suporte fático 

suficiente de outras normas, as quais autorizam, por sua vez, a ação administrativa revisora: 

hipóteses do art. 149 do CTN. A revisão de um “autolançamento” elusivo ou evasio, cumpre-

se relembrar, deverá ser feita, motivadamente, mediante prova, produzida pela Autoridade 

Fazendária, dos elementos que caracterizam, por exemplo, a simulação – o que depende de 

procedimento administrativo fiscal próprio, em que se deve garantir, aos contribuintes, sob 

pena de nulidade, o exercício do contraditório e da ampla defesa.   

    Na esteira do parágrafo antecedente, acerca da função investigadora / 

fiscalizadora da Administração Tributária, diz-se que cumpre a esta empreender esforços para 

produzir os elementos de prova necessários e suficientes à demonstração da real concreção, 

no mundo da vida, do suporte fático de determinada hipótese de incidência normativa que o 

contribuinte quis mascarar. Para tanto – sob pena de revelar-se a sua atuação em decompasso 

com o ordenamento jurídico vigente – deverá valer-se o Fisco de critérios de interpretação 

puramente objetivos quando proceder à análise dos atos, contratos e demais institutos de 

Direito Privado utilizados, por um particular para, violando normas jurídicas, tentar 

economizar ilicitamente tributos. 

   A questão da prova da realização, no mundo da vida, do suporte fático de uma 

norma jurídica é de fundamental importância para a problemática da realização do Direito. 

Isto porque a segurança jurídica no tráfico social não se compatibiliza com imposições, 

dirigidas aos contribuintes, de efeitos jurídicos, cuja causa não possa ser devidamente 

esclarecida. Entendimento diverso permitiria que um agente fiscal, por exemplo, a despeito da 

realidade, pudesse efetuar a cobrança de determinada exação contra um particular que não 

tivesse dado causa à norma de incidência desta.  

   Não é por outra razão que, mesmo quando o sistema jurídico admite a 

utilização, pelo Fisco, de presunções, estas admitirão prova em contrário. É que, como bem 

aduz Marcos Bernardes de Mello, “somente fato cuja ocorrência seja da ciência de alguém, 

apenas, ou que seja passível de prova, pode ser considerado concretizado para os fins da 

incidência das normas.”365 Nesta ordem de ideias, afirma-se, enfim, que, quando a 

Administração Fazendária ultrapassa os limites objetivos de análise da materialização de um 

suporte fático de tributação, no mundo da vida, adentra nos campos da tributação por 

analogia, retirando, do Diteito Tributário, novamente, a causalidade que lhe é inerente, eis que 
                                                           
365 MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do Fato Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 80.  
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inexistente lei apta a dar azo à produção dos efeitos jurídicos de natureza fiscal, pretendidos 

pelo agente fazendário. Por compartilhar do mesmo entendimento, colaciona-se o 

ensinamento de Heleno Taveira Tôrres: 

O órgão julgador [da validade de determinada prática de economia fiscal] deve, pois, 
esforçar-se para distinguir, nos limites do possível, as situações de “planejamento 
tributário lícito” daquelas de “dissimulação”, cumpridas com fraude à lei ou mediante 
atos “sem causa”. A simples dúvida da Administração sobre a qualificação jurídica 
adotada pelo contribuinte não poderá servir para alegar a “desconsideração do ato ou 
negócio”. Por isso, a motivação, descrevendo as causas e razões do convencimento, 
deve ser a mais precisa possível, para que o procedimento se dê de modo legítimo e 
eficaz.

366
 

    A liberdade que o legislador pátrio conferiu aos agentes fazendários quanto à 

investigação dos meios e modos de revelação de capacidade contributiva e da subsunção dos 

atos praticados, pelos contribuintes, às hipóteses legalmente previstas representa, à luz dos 

argumentos expostos neste trabalho, uma discricionariedade formal que não se transfere ao 

campo substantivo da tributação, ou seja, à aplicação da regra de incidência, por meio da qual, 

taxativamente, são expressos os fatos tributáveis, os sujeitos passivos, os elementos 

constitutivos da base de cálculo das exações, bem como as alíquotas destas (elementos 

essenciais dos tributos).  

   A função qualificadora tributante, no sistema tributário vigente no Brasil é 

definida por intermédio de atos vinculados de aplicação das leis vigentes, não podendo, logo, 

ser suplantados os estritos atos de interpretação / aplicação normativa que, validamente, dão 

azo à cobrança de tributos, por valorações de ordem social, política ou econômica. Por mais 

coerentes que possam parecer tais valorações revelam-se as mesmas estranhas à dogmática e, 

assim, permitir o ingresso destas no mundo jurídico, findaria por corromper a segurança que 

este, a seu turno, esforça-se para promover. Sintetiza este argumento Hugo de Britto 

Machado: 

Trocar o critério jurídico da definição legal das hipóteses de incidência tributária, pelo 
critério econômico da identificação de capacidade contributiva, seria inaceitável troca 
de segurança, propiciada pelo princípio da legalidade, pela insegurança, que abre as 
portas para o arbítrio.367 

   Do modo como se encontra estruturado o ordenamento jurídico brasileiro, 

maximizou-se a eficácia da legalidade que, aqui, ultrapassa o momento dos lançamentos para 

nortear toda atividade administrativa; inclusive, quando esta for dotada de escopo 

fiscalizatório, com vistas a rever, por exemplo, atos praticados pelos contribuintes para, 

                                                           
366 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 275.  
367 MACHADO, Hugo de Britto. Curso de Direito Tributário. 26ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 144.  
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ilicitamente, fugir à tributação, ou pelos próprios agentes fazendários, diante de erros de fato, 

inimputáveis aos mesmos.368 Limitadas, pelo bloco de juridicidade vigente no país, as funções 

administrativas no que toca à qualificação, integração e interpretação dos suportes fáticos 

realizados, no mundo da vida, pelos contribuintes, estes se encontram livres, ao menos do 

ponto de vista dogmático defendido neste trabalho, para além dos tipos fechados de 

tributação, cujas “lacunas” – irrelevantes jurídico-tributários – não poderão ser preenchidas 

pelos aplicadores da lei tributária. Como visto, optou o constituinte por entronizar os valores 

certeza e segurança, aqui tratados como decorrência da legalidade fiscal, com vistas a conter 

o arbítrio da Administração Tributária no que tange à instituição e/ou majoração de tributos 

não previstos em lei.  

16. Questionamentos acerca da revisão de “autolançamentos” elisivos empreendida 

com base em normas gerais. Os limites sistêmicos de aplicação do parágrafo 

único do art. 116 do CTN. 

   Em razão da rígida estruturação do Direito Tributário brasileiro, foram 

rigorosamente delimitados, como visto, os campos destinados à utilização do recurso 

hermenêutico da analogia em matéria fiscal. Por conseguinte, procurou-se demonstrar, nos 

tópicos anteriores, ser dogmaticamente questionável a adoção, na praxis fazendária pátria, das 

teorias de interpretação econômico-finalista dos fatos geradores de tributos – em razão da 

insegurança que, delas, advém – como método de controle das condutas adotadas, pelos 

contribuintes, no mundo da vida, com o escopo de licitamente reduzir a carga fiscal que 

suportarão. Nesta ordem de ideias, afirmou-se que o combate à fraude fiscal – necessidade 

antiga no ordenamento jurídico brasileiro – deve ser operacionalizado através de normas 

preventivas específicas, e não mediante a utilização de recursos hermenêuticos integrativos ou 

extensivos.  

   Assumiu caráter de inovação, portanto, a positivação, através do parágrafo 

único do art. 116 do CTN, de norma geral de revisão de lançamentos, a qual, como se verá 

adiante, vem assumindo, na praxis fazendária brasileira, indevidamente, ares de verdadeira 

cláusula geral – a que não dá guarida o Direito Tributário pátrio.  

   O recurso às normas gerais antielusivas – quando comparado aos já referidos 

métodos de interpretação econômica das normas tributárias – traz, em si, a vantagem de criar 

comandos que adicionam, aos ordenamentos jurídicos, pressupostos de desconsideração de 

                                                           
368 Importa relembrar que, para a Administração Fazendária funcionar, validamente, como instância revisora, 
deverá obedecer aos prazos decadenciais, para tanto, previstos.  
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negócios ilicitamente praticados, pelos contribuintes, sob a pretensa áurea de regular exercício 

da autonomia privada. Por se tratarem de normas postas, e não de mero arbítrio dos 

aplicadores do Direito Fiscal, indubitavelmente, a categoria normativa geral, em apreço, 

coaduna-se, em maior grau, com os reclames da segurança e da previsibilidade para o trato 

dos mecanismos ilícitos de economia fiscal.  

    Detinha poderes o legislador para inserir, no sistema tributário nacional, uma 

norma geral capaz de racionalizar os procedimentos administrativos de combate à simulação e 

à fraude em matéria fiscal, de desconsideração de negócios jurídicos ilicitamente entabulados, 

pelos contribuintes, com o objetivo de fugir da tributação, violando a ordem jurídica vigente. 

Isto porque a estabilidade da ordem jurídica pátria não se coaduna com a prática de atos 

elusivos ou evasivos, devendo ser estes, portanto, expurgados pela Administração Fazendária. 

Não há equívocos, pois, na edição do referido parágrafo único do art. 116 do CTN, desde que 

se lhe empreste um caráter antifraude. Tanto é assim que tal parágrafo único, nas palavras de 

Sacha Calmon Navarro Coêlho, “não inovou a ordem jurídica, apenas explicitou o que já se 

sabia”.369  

    Nos termos do novel dispositivo sob referência, introduzido pela Lei 

Complementar 104/01, “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.” Porquanto a sua eficácia está, 

dogmaticamente, subordinada ao advento de lei ordinária – ainda pendente de regulamentação 

– o parágrafo único do art. 116 do CTN, argumentam alguns, apenas, introduziria a vontade 

do legislador de organizar os procedimentos a serem utilizados como forma de combate à 

elusão fiscal. Nesta ordem de ideias, a norma em comento em nada diferiria do poder, já 

conferido, à Administração Tributária, de reprimir, através de lançamentos ex officio / revisão 

de lançamentos, os momentos patológicos da relação jurídico-tributária, verificados nos casos 

em que as práticas de economia fiscal, empreendidas pelos contribuintes, estivessem 

marcadas por dolo, por fraude e / ou por simulação.  

   Diante de situações de fraude fiscal, consoante restou assentado no tópico 12 

deste trabalho, já dispunham os agentes fazendários de previsões legais, insertas no próprio 

                                                           
369 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Evasão e Elisão Fiscal. O Parágrafo Único do art. 116, CTN, e o Direito 
Comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 159. 
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Código Tributário Nacional, para rever “autolançamentos” viciados, quais sejam: as hipóteses 

exaustivamente consignadas no art. 149 do CTN.370  

   O combate à fraude, ao dolo e à simulação, por meio de normas abertas, tal 

como o novel parágrafo único do art. 116 do CTN, configura-se como uma concessão ao 

formalismo do Direito Tributário pátrio. Trata-se de ponderação, constitucionalmente 

autorizada, a que deu causa o legislador ordinário, que preferiu temperar um pouco o 

princípio da “tipicidade” – no sentido impróprio considerado neste trabalho – elaborando uma 

norma fiscal sem se utilizar de conceitos jurídicos classificatórios. Isto em defesa, em ultima 

ratio, ainda que soe à primeira vista contraditório, dos próprios princípios da legalidade e da 

segurança jurídica, os quais conduzem a tributação válida no Brasil. É que estes princípios 

findam mitigados quando descumprida a ordem jurídica pátria, que não pode tolerar a 

violação de suas regras por aqueles que, a estas, deveriam completa vassalagem.  

   A preservação da força cogente (multidimensional) do princípio legalidade, 

depende da observância, pelos contribuintes e pela Administração, de todas as normas 

jurídicas que incidam sobre determinada situação – valorada pelo Direito – a que dêem causa 

no mundo da vida. A seu turno, a previsibilidade na aplicação do ordenamento jurídico requer 

que seja dispensado um único tratamento a todos aqueles que realizem, suficientemente, o 

suporte fático de uma mesma norma de incidência fiscal. Traduz o novel dispositivo legal sob 

consideração, logo, um mecanismo de emergência destinado à preservação do próprio 

ordenamento jurídico, que não resistiria incólume, por muito tempo, a anomalias no 

comportamento daqueles que, ao mesmo, submetem-se. Com efeito, através do parágrafo 

único do art. 116 do CTN, quis-se reforçar, tão-somente, o combate às formas de elusão fiscal 

(simulação); jamais às práticas lícitas de economia perpetradas pelos contribuintes e 

informadas, ao Fisco, por meio de “autolançamentos”.  

   Alerta Heleno Taveira Tôrres que a desconsideração de negócios jurídicos 

validamente empreendidos, pelos contribuintes, e lavados a conhecimento da Administração 

Fazendária, através de “autolançamentos elisivos”, é criticável, pois, os esforços para a 

existência de uma regra geral antielusão só compensam para os casos de fraude à lei ou 

simulação, sendo, no mais, só insegurança e quebra de previsibilidade.371 No particular ora 

tratado, convém atentar, ainda, que as doutrinas em prol das normas gerais antielisivas são 

                                                           
370 A fraude, o dolo e a simulação, ainda, foram repudiados, pelo legislador ordinário, no bojo do CTN, nos 
seguintes dispositivos: parágrafo quarto do art. 150; parágrafo único do art. 154. 
371 TÔRRES. Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão 
tributária. São Paulo: RT, 2003, p. 239 e 240. 



175 

 

típicas da ideologia dos regimes totalitários, nos quais o desmedido poder do Estado revelava-

se suficiente para obrigar os administrados a se inserirem neste ou naquele regime de 

tributação, em atenção única aos interesses do Erário –mitigando, sobremodo, a autonomia da 

vontade e a livre-iniciativa, que receberam a guarida dos textos constitucionais nos Estados 

Democráticos de Direito, como é o caso do Brasil.  

   Sustentando, tal como neste trabalho, o caráter, exclusivamente, antifraude da 

norma inserida no parágrafo único do referido art. 116 do CTN, Miguel Delgado Gutierrez 

afirma que, para a criação de uma regra geral verdadeiramente destinada ao combate da 

elisão, seria necessário que a norma do art. 108, §1º, do Código Tributário Nacional, que veda 

a utilização de analogia para fins de exigência de tributo não previsto em lei, fosse revogada – 

o que a Lei Complementar n. 104/01 não se encarregou de fazer.372  

    Relembra-se, então, que o manejo, pelos contribuintes, de mecanismos elisivos 

só deve ser, validamente, desautorizado, mediante lei específica, não podendo ser rechaçado, 

ao menos no sistema fiscal vigente no Brasil, por meio de normas gerais. Nesta senda, em 

atenção à certeza na aplicação do Direito Tributário, qualquer prática, objetivando a economia 

de tributos, que descumprir uma norma especial antielisiva implicará, aí sim, uma infração à 

legislação, ostentando feição elusiva ou evasiva e, portanto, sendo passível de revisão pela 

Administração Fazendária, cuja atuação, na estadualidade fiscal contemporânea, centra-se, 

eminentemente, como visto, no controle dos momentos patológicos das relações jurídico-

tributárias. 

     A título de complementação dos parágrafos antecedentes, convém tecer alguns 

esclarecimentos sobre a técnica legislativa das normas gerais, em Direito previstas. Isto para 

que, na sequencia, seja inaurado o debate acerca da utilização, na praxis fazendária brasileira, 

do referido parágrafo único do art. 116 do CTN, com vistas à revisão de toda a sorte de 

“autolançamentos” empreendidos pelos contribuintes. 

   Se, por um lado, as normas gerais têm o condão de permitir uma abertura 

cognitiva do ordenamento jurídico a valores ainda não expressamente protegidos 

legislativamente, a standards, a máximas de conduta, a arquétipos exemplares de 

comportamento não previstos detidamente em lei (extrajurídicos), viabilizam a permanente 

ressistematização do Direito; não devem, contudo, ser irrestritamente utilizadas na 

estruturação de todo e qualquer ramo do conhecimento jurídico, eis que, a depender dos 

                                                           
372 GUTIERREZ, Miguel Delgado. Planejamento Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 222. 
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contornos que o legislador constituinte lhe tenha dado, irá carecer dito ramo de um trato maior 

ou menor quanto ao tema da segurança jurídica.  

   E, na seara fiscal pátria, consoante tem defendido este trabalho, a utilização do 

parágrafo único do art. 116 do CTN, como uma norma geral antielisiva, em razão da abertura 

semântica que encerra, poderia conduzir à tributação para além das hipóteses de incidência 

rigidamente previstas, em lei, a partir de conceitos jurídicos classificatórios, por meio dos 

quais se evitam surpresas nas operações de subsunção normativa empreendidas pelos 

aplicadores (público ou privados) do Direito Tributário – em flagrante afronta aos princípios 

constitucionais da legalidade, do não-confisco e, sobremaneira, da previsibilidade e da 

segurança jurídica. 

     O recurso às normas gerais inclusivas ou mesmo de cláusulas gerais merece 

prosperar, por conseguinte, unicamente, nas searas jurídicas em que exista uma vontade 

sistêmica favorável à integração de eventuais lacunas, deixadas pelo legislador, pelo aplicador 

do Direito. Em se tratando da peculiar “tipologia fiscal” brasileira – no sentido impróprio 

considerado no capítulo I deste trabalho –, convém esclarecer, não é sempre, porém, que 

espaços vazios podem ser, validamente, colmatados, analogicamente, pelo intérprete do 

ordenamento jurídico.373 

   Muito se discute, portanto, na doutrina brasileira, sobre a aplicabilidade do 

parágrafo único do art. 116 do CTN, ainda que para fins antielusivos.374 Se alguns 

condicionam a eficácia de tal norma à sua regulamentação futura – mediante o advento da lei 

ordinária a que dito dispositivo faz referência375 –, há aqueles que preconizam-lhe a utilização 

                                                           
373 Idêntica é a lição de Heleno Taveira Tôrres: “Em resumo, a definição legal dos tipos pode ser feita mais 
conceitualmente ou mais tipologicamente, conforme sejam dominantes exigências de certeza e de segurança, ou 
adequação, ao caso e plasticidade, respectivamente. E ainda dentro de cada “tipologia”, as noções dos tipos 
legais podem ser pensadas de modo o mais aberto ou o mais fechado possível, conforme estejam presentes ou 
ausentes as preocupações que lhes são tipicamente dominantes. [...] O tipo relaciona-se com alguma face do 
concreto, mesmo que descrito in abstracto. Ele atende aos interesses de uma ciência jurídica projetada para 
atender aos interesses sociais, numa espécie de tendência concretizadora do direito, tendo em vista a 
identificação gnosiológica do fato, pela certeza do direito aplicável. Por isso, a norma é constituída com classes 
de fatos e não com fatos concretos (eventos), que se prestam, apenas, como “motivos” para a aplicação do 
Direito.” (Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão tributária. São Paulo: 
RT, 2003, p. 61 - 63). 
374 Vittorio Cassone diferencia as  normas não-auto-executáveis em três categorias distintas: (i) as normas 
incompletas, que não são suficientemente definidas, seja quanto à hipótese, seja quanto ao dispositivo; (ii) 
normas condicionais, que, apesar de parecerem suficientemente definidas na hipótese e no dispositivo, foram 
condicionadas a um regramento posterior, que fixam alguns de seus elementos integrantes; (iii) as normas 
programáticas, que indicam, simplesmente, planos e programas de atuação governamental. (Interpretação no 
Direito Tributário – Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2004, p. 55).    
375 Representante da primeira corrente ideológica acima tratada, Marco Aurélio Greco defende que a disciplina 
dos procedimentos de que trata o parágrafo único do art. 116 deve ser feita por lei ordinária, não sendo suficiente 
as normas já existentes que regulam as atividades da administração tributária. É que, para o citado autor, as 
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imediata, pelos agentes fiscais, desde que atendidos os termos da legislação administrativo-

tributária vigente. Para esta segunda corrente, a referida norma funciona como verdadeira 

cláusula geral376. Isto porque, enquanto inexistente a regulamentação, por lei ordinária, dos 

mecanismos de desconsideração de negócios elusivos, esta será feita de forma casuística e na 

medida do entendimento de cada intérprete que aplica dito parágrafo único à requalificação 

jurídica dos mais diversos casos concretos, ocorridos no mundo da vida.  

   Na esteira do parágrafo antecedente, importa registrar que os autores que 

conferem, ao citado parágrafo único do art. 116 do CTN, a feição de uma norma geral, 

asseveram que a remissão à lei, feita em tal dispositivo legal, impede, apenas, a criação, pelo 

intérprete, de novas condutas, passíveis de deconsideração, além daquelas já fixadas no 

ordenamento jurídico pátrio – fraude à lei e simulação – de modo que o campo material de tal 

norma encontrar-se-ia exaurido no próprio texto complementar.377 Em qualquer dos casos de 

atuação fiscal ex officio, presentemente referidos, percebe-se, enfim, que a desconsideração do 

negócio praticado, pelos particulares, e a sua posterior requalificação pela Administração 

Tributária – seja com base no parágrafo único do art. 116, seja com fundamento no art. 149 do 

CTN – dependerá de um processo regular, no qual sejam garantidos, ao sujeitos passivos da 

exação, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

    Por fim, a identificação, pela Administração Fazendária, de atos simulados 

(ilícitos), com vistas à aplicação, em favor do Erário, da norma contida no parágrafo único do 

art. 116 do CTN, não deve desconsiderar a realização, por um particular, do suporte fático da 

norma de tributação menos onerosa, a partir de juízos concernentes ao abuso de formas, ao 

                                                                                                                                                                                     

formas de combate à elusão envolvem “a ponderação de elementos subjetivos, finalidades e intenções, o que faz 
com que a desconsideração se torne questão prejudicial e distinta da eventual ação fiscal propriamente dita, 
regulada pela atual legislação de procedimentos tributários.” (Procedimentos de desconsideração de atos ou 
negócios jurídicos – o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Revista Dialética de Direito Tributário. São 
Paulo, n. 75, p. 131, 2001). James Marins também aduz que, somente com a observância da lei ordinária 
regulamentar, a ser editada, poderá ser promovida a desconsideração dos atos tidos por dissimulatórios. É que, 
para o referido autor, “os fatos descritos na Lei Complementar nº 104 somente passarão a ser juridicizados a 
partir de sua instituição/regulamentação infracomplementar, em decorrência do princípio da anterioridade. Sem 
tal norma, não há que se falar em desconsideração válida.” (Tributação & antielisão. Curitiba: Juruá, 2002, p. 
129). 
376 Atribuem ao parágrafo único do art. 116 do CTN a feição de cláusula geral antielusiva: TÔRRES, Heleno 
Taveira (Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação e elusão tributária. São Paulo: 
RT, 2003); COÊLHO, Sacha Calmon Navarro (Evasão e Elisão Fiscal. O Parágrafo Único do art. 116, CTN e o 
Direito Comparado. Rio de Janeiro: Forense, 2006; Teoria Geral do Tributo, da Interpretação e da 
Exoneração Tributária – o significado do art. 116, parágrafo único, do CTN. 3ª ed . São Paulo: Dialética, 
2003) e GUTIERREZ, Miguel Delgado (Planejamento Tributário – elisão e evasão fiscal. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006). 
377 De igual modo: TORRES, Ricardo Lobo. Normas Gerais Antielisivas. Revista Eletrônica de Direito do 
Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, nov/dez 2005, jan/2006. Disponível na Internet em 
<http://www.direitodoestado.com.br.>. Acesso em 23 de abril de 2012. 
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abuso de direito, à prevalência da substance over form ou do business purpose. É que, no 

desempenho válido de suas atividades investigativas, os agentes fiscais não devem se valer de 

mecanismos de interpretação econômico-finalistas dos fatos geradores de tributos, de tal 

modo que a busca de uma pretensa verdade material (puramente econômica), suplante a 

liberdade dos sujeitos passivos de se organizarem, realizando, no mundo da vida, o suporte 

fático das normas de sua preferência e, assim, preconcebendo, os efeitos jurídicos, destas, 

decorrentes.  

   Não tendo o contribuinte realizado, no mundo da vida, o suporte fático da regra 

matriz de incidência de um tributo, ou o tendo realizado sob a égide de uma regra mais 

benéfica, ou não se aperfeiçoa qualquer fato jurídico tributário (fato gerador), ou aperfeiçoam-

se os efeitos jurídicos da norma mais benéfica, levados a conhecimento do Fisco, mediante 

“autolançamentos” elisivos.  

   Apenas mediante a demonstração de uma atitude do contribuinte, voltada para 

a organização de seus atos, com fraude ou simulação, antecipadamente provada, de forma 

objetiva, é que poderá, portanto, a Administração Fazendária agir contra tais atos, 

desconsiderando-os e aplicando, supletivamente, a lei tributária superada, além das sanções 

cabíveis, numa tentativa de reestabelecer a ordem jurídica violada. Ao examinar a 

injuridicidade do crédito constituído, pelo sujeito passivo, através de “autolançamento” 

viciado, não podem os agentes fiscais, perquirindo a ocorrência de fraude (evasão fiscal) ou 

simulação (elusão fiscal) se afastar, contudo, do direito à liberdade de formas que o Direito 

brasileiro pôs à disposição dos particulares, valendo-se, para tanto, de argumentos 

extrajurídicos – de ordem econômica, por exemplo – sob pena de tributarem por analogia, a 

despeito de qualquer autorização legal para tanto. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

  I – Consoante demonstrado no intróito deste trabalho, rigorosamente, não se 

confunde o pensamento tipológico com a rigidez inerente aos conceitos; rigidez esta tão cara 

ao princípio da segurança jurídica em matéria fiscal. Constatou-se, então, a impropriedade na 

utilização do termo “tipo” no Direito Tributário pátrio para, na sequência, esclarecer que a 

construção do Estado Democrático de Direito, no Brasil, fundamentalmente, tem esteio em 

conceitos jurídicos classificatórios (fechados), os quais se evidenciam, sobremaneira, 

seletivos, à medida que os seus âmbitos de incidência são investigados a partir de relações de 

inclusão / exclusão – em detrimento de relações de aproximação / afastamento e 

correspondência, caras aos tipos –, dando, enfim, guarida ao princípio lógico da identidade, 

no que se refere à precisa subsunção de determinada ação humana às suas rubricas, cujo 

espectro cognitivo é delimitado. 

   II – Pela técnica da “tipificação”, em sentido impróprio, buscou o legislador 

atender, também, ao princípio da legalidade estrita, alçado, pela Constituição Federal de 1988, 

à condição de garantia constitucional da tributação válida, em favor dos contribuintes. É que, 

quanto mais limitado e preciso for um “tipo tributário”, mais segurança será conferida aos 

destinatários dos comandos, nele, contidos. Afirmou-se, então, que o elemento nuclear do 

suporte fático de uma norma fiscal – em regra estruturado a partir de conceitos jurídicos 

classificatórios – escolhido, com exclusividade, pelo legislador, tem influência direta sobre a 

existência do fato jurídico-tributário. Faltando tal elemento nuclear, evidencia-se a 

insuficiência de determinado suporte fático e, por conseguinte, resta prejudicada a incidência 

normativa.  

   III – Selecionadas, com exclusividade, pelo legislador, dentro de um universo 

infinito de possibilidades, apenas, algumas situações da vida como causa válida de tributação 

– “tipificação” no sentido impróprio aqui debatido – verificou-se que os modelos fechados de 

incidência das normas tributárias se traduzem, sobremaneira, em previsibilidade para os 

contribuintes que, antevendo a ação dos entes fazendários, poderão preconceber os efeitos 

jurídicos das condutas que decidem adotar no mundo da vida. 

   IV – Ante a peculiar estruturação constitucional do sistema tributário nacional, 

defendeu-se que a Administração Fiscal não pode dispor da existência ou do quantitativo da 

obrigação tributária. Isto porque estão rigidamente previstos, na legislação pátria, os 
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momentos em que os seus atos hão de ser praticados e a forma como estes hão de revestir-se. 

Não cabe à Administração Fiscal a escolha, por critérios de ordem pessoal de seus agentes,  

de qualquer elemento que concorra, em abstrato, para definir concretamente a prestação 

tributária individual. É que, como visto, a lei fiscal contém uma valoração definitiva sobre tais 

elementos; e a seleção taxativa dos fatos tributários – “tipologia” – por razões de segurança, 

extende-se a todos os seus espectros de produção de efeitos (âmbitos espacial, pessoal, 

temporal, quantitativo etc), condicionando os três reflexos da incidência das normas fiscais: 

(i) obrigação tributária, (ii) lançamento e (iii) crédito tributário.  

   V – Ante a redução das funções que o Estado tem desempenhado, na 

fiscalidade contemporânea, apregoou-se a viabilidade dos “autolançamentos”, entendidos, 

aqui, como a rubrica que conforma as mais diversas modalidades de constituição dos créditos 

tributários pelos próprios sujeitos passivos das cobranças. Sustentou-se que a entronização de 

tais “autolançamentos”, na praxis fazendária dos países, consigna uma dupla vantagem: (i) 

sob a perspectiva dos contribuintes, permite que estes conformem os negócios jurídicos que 

venham a celebrar à moldura normativa vigente que lhes imponha menor onerosidade 

tributária, seja esta proveniente do ordenamento jurídico local ou mesmo internacional, o que, 

justamente, confirma a autodeterminação, consectária da livre disponibilidade econômica dos 

indivíduos, a qual foi referenciada como marca do Estado Fiscal na atualidade; (ii) sob a 

perspectiva da Administração Fazendária, a modalidade de constituição dos créditos fiscais 

em apreço representa inegável ganho de eficiência no que se refere à cobrança de tributos, 

deixando para o Estado, apenas, o desempenho de um papel fiscalizador. 

   VI – Dita transferência, para os contribuintes, do dever de constituir os 

próprios débitos fiscais perante o Erário, alterou os contornos da relação jurídico-tributária, 

eis que a imperatividade estatal pura e simples que, preteritamente, marcara-a, cedeu espaço à 

consagração de um critério (obrigacional) mais voltado à cooperação daqueles que integram 

os seus polos ativo e passivo. A partir do perfil obrigacional que tem se consolidado na nova 

relação jurídico-tributária, demonstrou-se ser cada vez maior a interseção entre o Direito 

Tributário e o Direito Privado, de onde o primeiro foi buscar alguns de seus institutos.  

   VII – Consignou-se que a privatização da gestão tributária reclama novos 

paradigmas hermenêuticos que possam, de forma segura, tutelar quer o desempenho das 

novas atribuições (fiscalizatórias) da Administração Tributária, quer a confiança dos 

contribuintes de que os atos que praticam – com vistas à constituição dos próprios débitos 

para com o Erário – não serão revistos, a qualquer título, de forma arbitrária e, 
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consequentemente, imprevisível, pelos agentes fazendários. É que o aumento da participação 

dos particulares no desempenho dos procedimentos arrecadatórios contemporâneos findou por 

transformá-los em intérpretes e aplicadores das normas tributárias, devendo o Estado fornece-

lhes, por esta razão, segurança, quer no que tange ao câmbio das normas jurídicas a serem 

interpretadas e aplicadas (princípio da anterioridade), quer no que tange à desqualificação, em 

sede administrativa, dos atos de aplicação de tais normas, promovidos, de mais em mais, 

pelos próprios sujeitos passivos da relação fiscal. 

   VIII – Sugeriu-se, pois, que a estabilização entre as pretensões fiscais 

fiscalizatórias, com vistas à eficiência na arrecadação, e a proteção à confiança dos 

contribuintes de que os seus atos de interpretação e aplicação do ordenamento tributário, no 

momento de constituição de seus débitos para com o Erário, restarão mantidos pelos agentes 

fazendários, pode ser alcançada por meio da observância, por ambos os sujeitos da nova 

relação fiscal, de uma fundamental regra de calibração: a boa-fé, a qual, na praxis fazendária 

contemporânea, traduz-se no dever constitucional implícito de cooperação entre a 

Administração Pública e os particulares; dever este tão consentâneo com a escolha 

(democrática), pelo legislador pátrio, do instituto jurídico da obrigação, como núcleo do 

ordenamento tributário vigente no país, em detrimento da mera noção de arrecadação como 

decorrência da impositividade / coercibilidade do poder estatal sustentada outrora. E o 

conteúdo da boa-fé, ora considerada, advém, a seu turno, da conjunção entre os princípios da 

legalidade e da segurança jurídica 

    IX – No âmbito do sistema constitucional de normas tributárias, dentre as 

garantias outorgadas, aos contribuintes, para oferecer-lhes previsibilidade e segurança quanto 

aos câmbios de suas expectativas, destacou este trabalho os referidos princípios da estrita 

legalidade (formal e material) e da tipologia das espécies de tributos, como existência de uma 

absoluta reserva de autoconsentimento em matéria fiscal sobre todos os elementos 

conformadores da regra-matriz de normas tributárias impositivas. Tal particularismo, 

consoante restou alinhavado, confere, à Carta Magna vigente, um trato com questões de 

legalidade muito distinto de tudo o quanto se pratica em qualquer outro lugar do mundo, 

porquanto, aqui, o legislador, e conseqüentemente, a Administração Tributária,  encontram-se, 

sobremodo, tolhidos em suas atividades. A exigibilidade dos tributos, assim, em homenagem 

à segurança da tributação, restará condicionada à estrita e perfeita consumação das situações 

exaustivamente descritas na lei. Verificada, logo, a existência de uma lacuna legal, não estará 
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autorizado um agente fiscal, a partir de seu senso individual de justiça, a criar ou aumentar 

tributos.  

    X – Argumentou-se, logo, que o princípio da capacidade contributiva não deve 

constituir, no caso brasileiro, fundamento autônomo de tributação. É que, na estrutura em que 

foi concebido o ordenamento tributário vigente, relacionam-se efeitos confiscatórios às 

cobranças que ultrapassem os limites previstos em lei. A capacidade contributiva deve, pois, 

ser compatibilizada com o princípio da legalidade e da segurança jurídica; este condicionante, 

também, da aplicação do princípio da igualdade que, no viés dogmático adotado neste estudo, 

não enseja a tributação indistinta de todo e qualquer contribuinte situado em situação 

econômica assemelhada, desconsiderando-se os distintos suportes fáticos de normas fiscais 

que, eventualmente, venham a livremente realizar no mundo da vida.  

  XI – Deve-se buscar um modelo de incidência fiscal que não ignore as 

diferenças evidenciadas nas diversas situações eleitas, pelos contribuintes, como suporte 

normativo de imposição de tributos. Isto porque os princípios da autonomia da vontade e da 

livre iniciativa em muito repercutem no desenho da atividade tributante do Estado brasileiro, 

onde, ao menos dogmaticamente, encontram-se asseguradas as práticas lícitas de economia 

fiscal, descritas em “autolançamentos” elisivos. Ressaltou-se, todavia, que a liberdade de 

organização econômica dos contribuintes, no Brasil, não se revela capaz de ferir o Direito 

posto, daí porque, a depender da consonância das práticas adotadas, por estes, com vistas à 

economia de tributos, com os demais princípios albergados pelo ordenamento jurídico pátrio, 

estas podem ser agrupadas em três categorias: evasão, elusão ou elisão tributárias.  

   XII – Constitui o Direito posto, logo, a régua da revisibilidade, pela 

Administração Tributária, das práticas de economia fiscal que lhe são informadas, pelos 

particulares, mediante “autolançamentos”. Viu-se, destarte, que, quando os agentes 

fazendários amofinam o princípio da legalidade, substituindo o critério jurídico da definição 

legal das hipóteses de incidência por critérios econômicos da identificação de capacidade 

contributiva, atentam contra a segurança do Direito e, por esta razão, devem ter os seus atos 

contestados. A insubsistência do fato tributável, a que dá causa o contribuinte, com amparo no 

ordenamento jurídico ou nas lacunas deste, implica, inexoravelmente, a impossibilidade de 

exigência válida de tributo, porque conduz, necessária e logicamente, ao desaparecimento do 

suporte fático de incidência da norma fiscal, que, no Brasil, é o signo (constitucional) 

presuntivo de capacidade contributiva. Reconheceu-se, pois, que, em casos tais, não há que se 
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fatar, formal ou materialmente, na existência de obrigação ou de crédito tributário, porquanto 

tais institutos correspondem, como visto, a um posterius à incidência. 

  XIII – A revisão dos lançamentos tributários envolve o embate entre dois 

importantes princípios da tributação: a legalidade, incompatível com violações à ordem 

jurídica vigente, e a segurança jurídica, que depende da previsibilidade na aplicação do 

Direito, a fim de que os contribuintes possam confiar nos atos emanados da Administração 

Fiscal. No caso brasileiro, demonstrou-se ser vedada a ilimitada revisibilidade dos atos 

tributários, empreendidos pelos contribuintes, por iniciativa dos agentes fazendários, eis que 

dita revisibilidade se sujeita a obstáculos temporais e materiais, dos quais emana uma eficácia 

preclusiva que se opera sobre os lançamentos. E tal eficácia preclusiva fornece estabilidade às 

relações de cunho fiscal; objetivo sistêmico este que nunca seria atingido, caso não se 

impusesse um marco final para discussão acerca da existência e do conteúdo das obrigações 

tributárias. 

   XIV – Sob a perspectiva da estabilidade material dos lançamentos, o ato 

tributário secundário, por meio do qual a Administração Fazendária os revê, tem o seu 

conteúdo expressamente consignado pelo legislador. Não há como se admitir, então, que a 

discricionariedade dos agentes fiscais, ultrapassando o rol de atuação consignado, de forma 

exaustiva, no art. 149 do CTN, dê, validamente, azo a revisões de lançamentos nas hipóteses 

situadas fora do catálogo legal. Trata-se de decorrência lógica da proibição sistêmica – 

firmada no ordenamento jurídico pátrio – contra a possibilidade de escolha, pelo Fisco, dos 

elementos abstratos de existência e de quantificação de uma obrigação tributária, com base 

em considerações extrajurídicas, para, na sequência, tributar situações não alçadas, pelo 

legislador, à condição de suporte fático das normas de incidência fiscal. Entendimento 

diverso, sustentou-se, romperia o fechamento operacional do Direito Positivo pátrio, 

mitigando a segurança que este se empenhou em promover.  

  XV – Intentou-se compreender, então, em que medida, para fins de controle da 

revisibilidade dos “autolançamentos” elisivos a Administração Fazendária estaria vinculada 

aos critérios interpretativos adotados, dentro da moldura legal vigente, pelos particulares 

(intérpretes não-autênticos das normas), aos quais foi repassado o ônus de reconhecer, nas 

condutas que adotam no mundo da vida, a ocorrência ou não do suporte fático de uma norma 

matriz de incidência fiscal para, na sequência, através dos “autolançamentos”, conceber-lhes 

os efeitos tributários (constituição do crédito e.g.). Concluiu-se que, no Brasil, o fenômeno 

elisivo, levado ao conhecimento das autoridades fiscais por meio de “autolançamentos”, não 
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foi contemplado, no catálogo, posto pelo legislador, de hipótese de revisão administrativa dos 

atos dos contribuintes – ou mesmo de lançamento de ofício para aqueles que consideram tal 

modalidade de atos, emanados dos contribuintes, como de mera obediência às normas postas.  

   XVI – Do ponto de vista puramente dogmático, portanto, verificou-se que 

pouco importa que os critérios adotados pelo particular, ao proceder à constituição de um 

débito fiscal em favor do Erário, não sejam os mesmos de que se vale o Fisco no trato de 

determinada exação. Basta que a conduta adotada, pelo particular, no mundo da vida, com 

vistas a economizar tributo, encontre-se amparada pela ordem jurídica vigente. A disparidade 

de critério manifestada pela Administração, sob pena de insegurança, não deve se traduzir, de 

maneira automática, na qualificação da conduta do contribuinte como contrária ao Direito e, 

portanto, ilícita e passível de reparação. Isto porque, como visto, os casos não previstos em lei 

submetem-se à regra-geral excludente, recebendo regime jurídico idêntico ao dispensado à 

não-incidência. É, justamente, com base em tal premissa que se delineou, neste trabalho, o 

espectro limitado da competência tributária dos agentes fazendários para fins de integração, 

requalificação ou mesmo interpretação dos suportes fáticos de normas de incidência 

tributárias, realizados, no mundo da vida, pelos sujeitos passivos da relação fiscal. 

   XVII – Em suma, asseverou-se, aqui, que, para fins de garantia da estabilidade 

material dos “autolançamentos”, a revisão operada pela Administração Fazendária deve se 

apoiar em um tripé: (i) a boa-fé do contribuinte; (ii) a confiança legítima que este deposita na 

manutenção de seus atos (iii) a previsibilidade na aplicação do Direito – todas facetas do 

princípio da segurança jurídica. Esclareceu-se, destarte, que os “autolançamentos” elisivos 

revelam-se dogmaticamente viáveis, ante o peculiar tratamento dado, pelo legislador pátrio, à 

utilização da analogia para fins de interpretação e integração das normas fiscais; recurso 

hermêutico este do qual não poderá resultar, como visto, a exigência ou majoração de 

cobrança de tributo não previstas em lei. Com base nesta premissa, considerou-se a 

impossibilidade de utilização, para fins de tributação válida, no Brasil, das teorias voltadas à 

interpretação econômica, teleológica, funcional, extensiva ou analógica dos textos normativo-

tributários, sob pena de restar contrariada a essência da juridicidade do sistema tributário 

nacional, o qual se funda, como dito, nos imperativos da certeza e da segurança.  

   XVIII – Se o fato gerador das obrigações tributárias deixasse de atender, 

estritamente, às disposições legais abstratas, estaria aberta a possibilidade de criação de 

tributos – ou de inverso modo, de isenções – por analogia. E, como visto, a Constituição 

Federal de 1988 consagrou, no Brasil, um regime de tributação plena que não admite a 
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integração, senão por lei, dos espaços vazios deixados pelo legislador, de modo que a atuação 

válida da Administração Fazendária deve estar adstrita à taxatividade das hipóteses legais de 

cobrança de tributos. Defendeu este trabalho, assim, dogmaticamente, a existência de um 

direito subjetivo público do contribuinte à economia fiscal lícita (elisão), assegurado pela 

ordem jurídica vigente, na medida em que esta resguarda a livre iniciativa, a autonomia da 

vontade e, sobremaneira, a legalidade, que, a seu turno, cria uma esfera de não ingerência do 

Estado-Administração na determinação das hipóteses sujeitas à tributação. 

   XIX – A Administração Fazendária deterá, pois, competência, apenas, para 

considerar ineficazes os negócios simulados ou evasivos – o que fará mediante provas do 

ilícito perpetrado, pelo contribuinte, a serem produzidas, no âmbito de procedimento 

administrativo fiscal próprio, em que se respeitem, sob pena de nulidade, os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Neste sentir, assentou-se que o combate à fraude, ao dolo e à 

simulação, por meio de normas abertas, tal como o novel parágrafo único do art. 116 do CTN, 

configurar-se-ia como uma concessão à rigidez da “tipologia” do Direito Tributário pátrio. 

Trata-se de ponderação, constitucionalmente autorizada, a que deu causa o legislador, que 

preferiu temperar um pouco o princípio da “tipicidade” – no sentido impróprio considerado 

neste trabalho – elaborando uma norma fiscal sem se utilizar de conceitos jurídicos 

classificatórios. Isto em defesa, em ultima ratio, dos próprios princípios da legalidade e da 

segurança jurídica, que conduzem a tributação válida no Brasil, os quais findariam mitigados, 

quando descumprida a ordem jurídica pátria, que não pode tolerar a violação de suas regras. 

    XX – Não tendo o contribuinte realizado, no mundo da vida, o suporte fático 

da regra matriz de incidência de um tributo ou o tendo realizado sob a égide de uma regra 

mais benéfica, ou não se aperfeiçoa qualquer fato jurídico tributário (fato gerador), ou 

aperfeiçoam-se os efeitos jurídicos da norma mais benéfica, levados a conhecimento do Fisco, 

mediante “autolançamentos” elisivos. Deste modo, apenas, mediante a demonstração de uma 

atitude do contribuinte, voltada para a organização de seus atos, com fraude ou simulação, 

antecipadamente provada, de forma objetiva, é que poderá a Administração Fazendária agir 

contra tais atos, desconsiderando-os e aplicando a lei tributária superada, em uma tentativa de 

reestabelecer a ordem jurídica violada. Isto sem se afastar, contudo, do direito à liberdade de 

formas que o Direito brasileiro pôs à disposição dos particulares, valendo-se, para tanto, de 

argumentos extrajurídicos – de ordem econômica, por exemplo – sob pena de tributar por 

analogia, a despeito de qualquer autorização legal para tanto. 
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