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RESUMO 

 

O presente trabalho se destina a realizar o enfretamento de dois grandes temas em 

discussão no direito tributário contemporâneo: o direito subjetivo ao planejamento 

tributário e o controle de validade dos atos jurídicos elisivos praticados pelos 
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INTRODUÇÃO 

 

Lello Gangemi, catedrático da Universidade de Nápoles, certa vez 

nominou de “Manicômio Tributário” o sistema fiscal italiano. A alcunha fora imputada 

tendo em vista os efeitos da caótica estruturação normativa do sistema jurídico 

tributário do país: composto de uma multiplicidade incomensurável de disposições 

legais, que iam se sub-rogando ao longo do tempo, como resultado de um trabalho 

de produção massiva e tecnicamente descompassada de novas leis tributárias, 

engendrado para atender às finalidades – ou desejos arrecadatórios – do Estado1. 

 

O direito tributário sempre esteve intimamente atrelado à atividade 

política, sendo corriqueiramente visto como braço das finanças públicas e à serviço 

do interesse fiscal do Estado. Mesmo porque originalmente era concebido como um 

direito público decorrente da soberania estatal. Isso, por muito tempo, levou a uma 

produção amontoada e mesmo atécnica de normas no subsistema tributário, que 

eram inseridas para “tapar buracos”, de modo quase sempre paliativo, sem que se 

perquirisse com profundidade sobre os problemas do sistema, para formular remédio 

efetivo. 

 

Em alusão ao estudo italiano, Alfredo Augusto Becker, em sua Teoria 

Geral do Direito Tributário, de 1963, classificou de “manicômio jurídico tributário” o 

sistema brasileiro, que, de muito semelhante ao italiano, tinha as mesmas 

vicissitudes2. Um sistema formado pelo atropelo de normas e, por isso, marcado 

pela insegurança jurídica3. 

 

                                                           
1 GANGEMI, Lello. Studi in Memoria di Benvenuto Griziotti. Milão, 1959. p. 127-194. Apud. 
BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 1ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
1963. p. 5. 
2 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 1ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
1963. p. 3-6. 
3 No Carnaval Tributário, Becker retoma o tema, aduzindo ao que chama de “naufrágio fiscal” 
brasileiro: “As lei do imposto de renda são alteradas – contínua e mensalmente – por outras leis, 
decretos-leis, portarias ministeriais, pareceres normativos e outros atos de órgãos governamentais. A 
proliferação dessas alterações é tão rápida e contínua que o Governo não se dá mais ao trabalho de 
consolidar tudo em um novo Regulamento do Imposto de Renda, cuja sigla, hoje, é uma ironia: RIR.” 
In BECKER, Alfredo Augusto. Carnaval Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora LEJUS, 2004. p. 17. 
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Com a acidez que lhe era peculiar, dizia o professor gaúcho que os 

“efeitos da demência” atingiam a todos aqueles que operavam o sistema fiscal, pois 

as soluções que buscavam só mantinham a tradição do paliativo, dando-se “uma 

solução sem se saber qual era o problema”4. 

 

Em paralelo a isso, Becker também identificara, naquele tempo, a 

insegurança jurídica gerada pela contingente aplicação do direito tributário, em que, 

não raro, a influência da política e das finanças públicas confundia para o Estado os 

momentos de “criação” e “interpretação” das normas de direito tributário5. Não é de 

hoje que se fala em “interpretação econômica do fato gerador”, “substance over 

form”, “step by step transaction”, “business purpose doctrine”, dentre tantas outras 

“regras tributárias” que nunca conheceram o direito positivo, mas que têm sido 

aplicadas pela Administração Tributária. 

 

A própria noção sistêmica, nesse campo, já enfrentou seus muitos 

percalços. As meta-regras de pertencialidade, protetoras da coesão e da coerência 

inerentes ao fenômeno sistêmico, e que prescrevem o caminho a ser percorrido para 

inserção qualquer nova regra no sistema são alvo de ataques periódicos, sempre 

que o estandarte de combate à erosão tributária é reempunhado por alguém. E o 

recurso a esses remédios paliativos – ainda que exitosos no controle dos sintomas – 

cobra seu preço eventualmente. 

 

É preciso, na linha do que fizera Augusto Becker, reaproximar o direito 

tributário da teoria geral do direito, para que as contingências do sistema recebam o 

tratamento adequado. E há muito que precisa ser tratado.  

 

O presente trabalho monográfico se volta a um desses problemas: o 

controle de validade dos atos jurídicos no direito tributário. Esse é um problema 

relativamente recente nessa área jurídica. Surgiu no final do século XIX, quando se 

formou a noção contemporânea de tributação e quando a atividade fiscal passou a 

ser impulsionada e limitada pela legalidade. Nessa época, a observação das 

                                                           
4 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 1ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
1963. p. 7. 
5 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 1ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
1963. p. 5. 



11 
 

prescrições do ordenamento tributário tornou-se passo preliminar na gestão 

patrimonial e na condução dos processos da administração empresarial. Dessa 

atitude de observação preventiva das hipóteses de incidência distribuídas, 

congregada ao interesse sempre presente de minorar os custos e despesas 

inerentes à gestão patrimonial, emergiu o que chamamos de planejamento tributário. 

 

O surgimento e a disseminação do planejamento tributário e o 

consequente efeito provocado nas finanças públicas, com a redução das receitas 

tributárias, despertou a atenção dos tributaristas para o tema. Dois são os debates 

centrais: primeiro, o da (in)existência de direito subjetivo ao planejamento tributário; 

segundo, o dos limites ao exercício dessa pretensão elisiva, que nada mais é, senão 

a discussão a respeito do controle de validade do planejamento tributário. 

 

Para ambas as discussões – e especialmente na segunda – não faltam 

atrativos retóricos para formulação de uma solução paliativa. Mas se quisermos 

contribuir com a construção de um direito tributário pouco menos “demente”, para 

usar a expressão de Becker, havemos de apartá-lo das corruptivas influências da 

pragmática política e das finanças públicas, para tratá-lo com o rigor técnico que a 

sistemática autopoiética positivista exige. 

 

O estudo que aqui propomos é dividido em três partes. Iniciaremos pela 

análise do poder de tributar do Estado e sua evolução à concepção contemporânea. 

Após, trataremos do planejamento sob a perspectiva do contribuinte, abordando o 

problema da (in)existência de um direito subjetivo do contribuinte de planejar sua 

administração patrimonial e seus processos de gestão de modo tributariamente 

menos oneroso. Por derradeiro, enfrentaremos a questão central sobre o controle de 

validade dos atos jurídicos elisivos no direito tributário, apresentando as soluções 

que a teoria geral do direito e os demais subsistemas jurídicos põem à disposição do 

operador tributário para deslinde dessa contingência. 
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CAPÍTULO 1: DO PODER DE TRIBUTAR NO ESTADO CONTEMPORÂNEO 

 

 

1.1 . A soberania: fator primeiro da fiscalidade estatal 

 

Cobrar tributo é ato essencial à existência do Estado. O fundamento 

remoto da exação tributária confunde-se com o alicerce político-filosófico de 

existência do próprio Estado, a soberania (souveraineté) 6. Por milênios, a ideia de 

soberania, ou o exercício oblíquo dela, serviu para justificar e amparar a pretensão 

tributante do Estado. Mas é certo dizer que, nos dias atuais, a soberania já não mais 

basta para fundamentar a fiscalidade estatal. As transformações sociais relevantes 

pelas quais passaram as sociedades nos últimos séculos serviram ao rompimento 

daquela dinâmica fiscal, lançando as bases para um poder de tributar 

contemporâneo, sistemicamente limitado e balizado pelo direito tributário, que visa, 

sobretudo, proteger o cidadão dos excessos inerentes ânsia tributante. 

 

Neste proêmio, havemos por analisar detidamente o poder de tributar do 

Estado, que é o primeiro polo da relação jurídica que propusemos estudar. É a 

dinâmica tributária sob a ótica pública. Para tanto, é necessário percorrer a evolução 

do Estado e, nisso, acompanhar o desenvolvimento de sua fiscalidade, desde o 

período clássico até a contemporaneidade. O fator relevante disso é perceber a 

evolução desse poder inerente e indispensável ao Estado, verificando a sua 

natureza multifacetada, que se acumula conceitualmente através dos tempos, pelas 

experiências sociais por que passam as sociedades. 

 

O poder de tributar do Estado percorre a história humana e ganha os 

contornos próprios de cada era. E deles não se dissocia, passando, ao longo do 

tempo e das eras, a incorporar novos elementos – políticos, jurídicos, sociais, dentre 

outros – que, congregados aos pré-existentes, quedam por performar o direito 

tributário de cada tempo. 

                                                           
6 MARTÍNEZ, Pedro Mário Soares. Direito Fiscal. 10ª Ed. Coimbra: Livraria Almedina. 1998. p. 69-
79. No mesmo sentido: MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 25ª Ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2004. p. 45-50. 
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A faceta longínqua do autoritarismo fiscal, vigente durante a idade média 

e a idade moderna, em que era a soberania o elemento fundante, quiçá exclusivo, 

da exação tributária, é ainda presente nas instituições e institutos contemporâneos. 

Todavia, recebe, hoje, leitura diversa, transformada pela ação de fatores políticos – 

como a ruptura com o poder absoluto dos reis e a abertura cognitiva democrática do 

sistema legiferante –, outros fatores jurídicos, como o constitucionalismo e as 

modernas constituições limitadoras do poder de tributar, e, também, fatores sociais 

como a ascensão da burguesia ao poder. Fatores que atuam na conformação atual 

do poder de tributar, numa espécie de herança institucional carregada e acumulada 

ao longo dos tempos. 

 

Tudo isso merece, nesse intróito, análise esmiuçada, partindo, dos 

primórdios da modernidade até a concepção atual. Para tanto, havemos de partir do 

sobredito fundamento primeiro da tributação, o fator político inescapável: a 

soberania. 

 

A soberania, na lição de Jean Bodin, informa a submissão dos indivíduos 

de um determinado grupo social – famílias ou colégios – ao poder de um mesmo 

comando, legitimando-o e a comunidade política a que está atrelado7. 

 

Para o filósofo político francês, as comunidades políticas são regidas, 

concomitantemente, por uma Lei Moral (intrasubjetiva), por uma Lei Doméstica 

(intersubjetiva e intrafamiliar) e, enfim, por uma Lei Civil (intersubjetiva e 

interfamiliar). Nesse cenário – em que se formava o Estado Moderno – prevaleceria 

a Lei Civil, em detrimento das primeiras, haja vista sua supremacia prescritiva e 

proibitiva no regramento das condutas sociais verificadas nas relações entre as 

famílias integrantes daquela comunidade política8. 

 

                                                           
7 BODIN, Jean. Method for The Easy Comprehension of History. Tradução da edição latina de 
Beatrice Reynolds. Nova York: W.W. Norton & Company/Columbia University Press, 1969. p. 157-
160. 
8 BARROS, Alberto Ribeiro de. O Conceito de Soberania no Methodus de Jean Bodin, Revista 
Discurso. São Paulo. v. 27. p.139-155, 1996.  
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A Lei Civil de Bodin é o equivalente ao que, hoje, denomina-se direito 

positivo, na concepção mais alargada do termo, ao passo que as demais partilham 

de fundamento no direito natural, sendo, destarte, inerentes à existência humana em 

sociedade. 

 

Por isso mesmo que, diferentemente das demais, a Lei Civil decorre de 

um poder civil soberano – semelhante ao comando soberano definido por 

Aristóteles, ao majestas romano e ainda ao segnoria do medievo itálico9 – e que, no 

Methodus de Bodin, recebe a denominação de summum imperium10. O summum 

imperium é elemento do Estado, sendo, por conseguinte, uma condição inerente e 

necessária à conformação política desse. O conceito da expressão, pois, guarda 

sinonímia para com o de soberania, que só veio a ser sistematizado pelo mesmo 

Jean Bodin, em sua obra máxima: Les Six Livres de La République. 

 

Tamanha é a relevância do conceito de soberania no pensamento político 

de Bodin sobre o Estado moderno que se chega a afirmá-la como o “poder absoluto 

e perpétuo de uma República”11. Locução de que se extrai o conceito do termo: 

poder uno, indivisível, imprescritível e inalienável do qual emana a legitimidade do 

Estado moderno12. Mais acuradamente, é sob esse semblante virtuoso, conferido 

pelo ideal de soberania que a coercitividade e a imperatividade estatais ganham 

seus próprios contornos de legitimidade13, pelo que é avultado o poder de império 

dos atos estatais. 

 

Não se olvide, aliás, que essa legitimidade pressuposta, entranhada nos 

fundamentos do Estado Moderno, terá repercussões essenciais, no âmbito do direito 

fiscal, seja o daquele tempo, seja o contemporâneo, mormente pelas teorias jurídico-

políticas que visam justificar a cobrança de tributos como mera manifestação da 

                                                           
9 MALTEZ, José Adelino. Respublica: conceitos políticos. Repertório Português de Ciência Política. 
Lisboa. 2004. http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm, acesso em 
25/04/2017. 
10 BARROS, Alberto Ribeiro de. O Conceito de Soberania no Methodus de Jean Bodin, Revista 
Discurso USP. São Paulo. v. 27. p.139-155, 1996. p. 140-142. 
11 BODIN, Jean. Os Seis Livros da República. Tradução de José Carlos Orsi Morel. São Paulo: 
Editora Ícone, 2011. p. 195. (Coleção Fundamentos do Direito). 
12 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 
4ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. p. 103. 
13 CRUZ, Paulo Márcio. Soberania e Superação do Estado Constitucional Moderno. Revista Pensar. 
Fortaleza. v.12. p. 107-119, 2007. p. 107. 

http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm
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soberania estatal. Concepção que se observa, por exemplo, nas lições de Nicolau 

Maquiavel ao Príncipe Lourenço de Médicis, no século XVI14, mas que não parece 

tão adaptada à contemporaneidade, como adiante se verá. 

 

Curiosamente, é no campo da referida Lei Civil que repercutem os efeitos 

do que Bodin denomina direitos da soberania, isto é, direitos inerentes ao summum 

imperium do Príncipe15, os quais exerce – ou pode exercer – legitimamente com 

respaldo exclusivo na sua própria soberania. É dizer: haveria direitos que o Estado 

poderia exercer a priori, tão somente porque existe e é soberano. 

 

São, ao todo, oito os direitos da soberania descritos por Jean Bodin no 

Les Six Livres de La République16. O primeiro, é o direito de legislar; o segundo, o 

direito de declarar guerra e concluir paz; o terceiro, o direito de nomear magistrados 

e definir suas funções; o quarto, o direito de julgar, em último recurso, acima dos 

magistrados (também conhecido como direito sobre a vida e a morte); o quinto, o 

direito de graça; o sexto, o direito de cunhar moedas; o sétimo, o direito de 

determinar os pesos e as medidas; e, finalmente, o que mais nos interessa, o oitavo, 

que encarta o direito do Estado de arrecadar tributos17. 

 

Tributar é, pois, nas raízes dos Estado Moderno, um atributo, um direito 

inerente à soberania estatal; intrínseco, em conseguinte, a própria existência do 

Estado. E, diga-se de passagem, embora tratemos aqui do Estado Moderno, não 

dista disso a conjuntura historicamente anterior, observada tanto no medievo, quanto 

no período clássico. A existência de Estado, enquanto comunidade política, na qual 

famílias ou colégios de indivíduos se submetem a um comando central, pressupõe, a 

toda evidência, a noção de soberania e nesta haveremos de encontrar o sobredito 

atributo arrecadatório, que informa a soberania fiscal do Estado. 

 

                                                           
14 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Tradução de Antônio Caruccio-Caporale. Porto Alegre: Editora 
L&PM, 2012. p.77-84. 
15 BARROS, Alberto Ribeiro de. O Conceito de Soberania no Methodus de Jean Bodin, Revista 
Discurso USP. São Paulo. v. 27. p.139-155, 1996. p. 141. 
16 MALTEZ, José Adelino. Respublica: conceitos políticos. Repertório Português de Ciência 
Política. Lisboa. 2004. http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm, acesso 
em 25/04/2017. 
17 BODIN, Jean. Os Seis Livros da República. Tradução de José Carlos Orsi Morel. São Paulo: 
Editora Ícone, 2011. (Coleção Fundamentos do Direito), passim. 

http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm
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Na Roma Antiga e mesmo no pulverizado medievo europeu, proeminente 

era a defesa do poder de tributar como reflexo de um direito real do Estado sobre os 

bens privados em geral, cuja cessão aos particulares ensejava a cobrança do 

tributo, travestido, ali, de uma espécie de foro enfitêutico18. Exemplo disso era o 

imposto predial romano, que, em nosso sistema atual, mais se aproximaria das taxas 

de ocupação pagas anualmente à União pela posse de particular sobre terreno de 

marinha, do que propriamente de tributo. 

 

O fundamento dessa retórica publicista era a “teoria do domínio eminente 

do príncipe”, de acordo com a qual o Príncipe seria o proprietário de todo o território 

do Estado, legitimado por conquista ou por defesa do domínio em face dos inimigos 

estrangeiros. Desse modo, o direito de propriedade ostentado pelo particular sobre 

qualquer porção territorial do Estado seria nada mais que a cessão dessa parcela 

territorial por desígnio do Príncipe, em face do que exsurgiria uma obrigação de 

pagar periódica ao Estado, de natureza real para os cânones da época19. 

 

O mesmo se observou na história da expansão romana, com a cobrança 

de tributos às civilizações conquistadas, incorporadas ao domínio romano. 

 

Seja na Idade Moderna, seja antes, durante o período clássico ou 

medieval, a cobrança de tributos se dava por puro império estatal. Império que tinha 

por fundamento primordial nada mais e nada menos que a soberania. 

 

A bem da verdade, o grande mérito da obra de Bodin é a sistematização 

do conceito de soberania e suas vertentes, consoante adverte José Adelino Maltez, 

catedrático de ciência política da Universidade Técnica de Lisboa20. 

 

Não se trata de ideia criada ou introduzida nas sociedades modernas pelo 

filósofo político francês e, por isso mesmo, não há que se falar em soberania 

somente a partir dali. Bodin descreveu a soberania como elemento do Estado. 

                                                           
18 MARTÍNEZ, Pedro Mário Soares. Direito Fiscal. 10ª Ed. Coimbra: Livraria Almedina. 1998. p. 70-
77 
19 MARTÍNEZ, Pedro Mário Soares. Direito Fiscal. 10ª Ed. Coimbra: Livraria Almedina. 1998. p. 75. 
20 MALTEZ, José Adelino. Respublica: conceitos políticos. Repertório Português de Ciência 
Política. Lisboa. 2004. http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm, acesso 
em 25/04/2017. 

http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm
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Elemento que é intertemporal por definição. Como, já dissemos, aliás, Aristóteles já 

trabalhava com noção semelhante, no período clássico. 

 

Inobstante, é de se dizer primoroso o momento histórico no qual se 

inseriram os trabalhos de Bodin, influenciando e conformando o Estado Moderno 

como ficou historiografado, notadamente as monarquias absolutistas21. 

 

Deste modo, falar em soberania fiscal é referir-se ao poder de tributar 

inerente ao Estado, decorrente de sua soberania. Mas isso não quer dizer que 

aquela noção absolutista bodiniana se aplique irrestritamente às sociedades 

contemporâneas. Mesmo naquela época, aliás, o termo “absolutista” já não parece 

correto, haja vista que os direitos da soberania – como o arrecadatório –  tinham 

efetiva limitação nos direitos naturais, dentre os quais a propriedade (no conceito 

medieval de gleba)22. Na atualidade, deveras, é ainda mais mitigada aquela ideia, 

visto que o exercício da fiscalidade estatal passou, na maioria dos ordenamentos 

jurídicos conhecidos, a ser atividade administrativa plenamente vinculada e balizada 

por uma série de normas limitadoras de estatura legal e constitucional. 

 

Por outro lado, também não parece inteiramente correto afirmar que o 

poder de tributar do Estado Contemporâneo é exclusiva manifestação de sua 

soberania. É também, mas não apenas isso. Para além do fundamento político – 

verificado na soberania – a atuação tributante do Estado, isto é, o poder de tributar, 

resta alicerçado nos princípios gerais do direito23, nas ideias de solidariedade 

social24 e contrapartida financeira da prestação dos serviços públicos25 e, 

                                                           
21 MALTEZ, José Adelino. Respublica: conceitos políticos. Repertório Português de Ciência 
Política. Lisboa. 2004. http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm, acesso 
em 25/04/2017. 
22 MALTEZ, José Adelino. Respublica: conceitos políticos. In: Repertório Português de Ciência 
Política. Lisboa. 2004. http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm, acesso 
em 25/04/2017. 
23 MARTÍNEZ, Pedro Mário Soares. Direito Fiscal. 10ª Ed. Coimbra: Livraria Almedina. 1998. p. 74. 
No mesmo sentido: MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 25ª Ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2004. p. 47. 
24 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 15ªed. São Paulo: Editora Saraiva, 1993.p.439-443; No 
mesmo sentido: SACCHETO, Cláudio. O Dever de Solidariedade no Direito Tributário: o ordenamento 
italiano. p. 14. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de. (Coord.). Solidariedade 
Social e Tributação. São Paulo: Editora Dialética, 2005. 
25 BALEEIRO, Aliomar. Cinco Aulas de Finanças e Política Fiscal. 2ª Ed. São Paulo: Editora 
Bushatsky, 1975. p. 15. No mesmo sentido: NABAIS, José Casalta. A Face Oculta dos Direitos 
Fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. In: Revista da Advocacia-Geral da União. 

http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm
http://maltez.info/respublica/Cepp/conceitos_politicos/soberania.htm
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especialmente, em uma vinculação dessa atividade administrativa às normas 

democraticamente instituídas pela sociedade. 

 

Mantém-se, de todo modo, a necessária existência da atividade tributante 

como requisito de mantença do Estado, inerente à própria ideia de Estado como a 

concebemos, mas, agora, vinculada a uma vontade popular e sistemicamente 

limitado. 

 

Essa leitura da relação tributária tem seus contornos delineados desde a 

Magna Carta de 1215, através da qual a nobreza inglesa, imbuída pelo topos de “no 

taxation without representation”, modificou o regime absolutista monárquico, para 

garantir aos nobres ingleses o direito de aprovar ou rejeitar qualquer novo tributo 

que o Rei da Inglaterra desejasse instituir. Isto é, a despeito de titularizar a 

soberania do Estado, o Rei não detinha plena soberania fiscal, em decorrência de 

pressão política e social da nobreza inglesa à época, que modificou – precocemente, 

aliás – a relação tributária na Inglaterra, mitigando a soberania enquanto fator 

determinante da fiscalidade estatal. 

 

Mas é apenas com a Revolução Inglesa de 1649, e, sobretudo, com a 

deflagração do movimento de independência das Treze Colônias britânicas na 

América, insufladas sob o mesmo topos inglês do “no taxation without 

representation”, que há, propriamente, uma democratização desse brocardo. Ou 

seja, a parcela da população que suportava a parte majoritária da tributação – e não 

mais apenas a nobreza – passou, através dos movimentos revolucionários, a 

influenciar diretamente no processo impositivo de tributos26. 

 

A democratização do “no taxation without representation” ampliou seus 

efeitos e, consequentemente, veio reduzir os atributos fiscais onipotentes do Estado. 

Reduziu-se, nesse processo, a proeminência do fator político original (soberania) na 

estruturação da relação tributária, tanto quanto sua influência na justificação do 

poder de tributar do Estado. O fator social emergente da democratização da 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: <http://www.agu.gov.br/Publicacoes/Artigos/05042002JoseCasaltaAfaceocultadireitos 
_01.pdf> acesso em 15/06/2017. 
26 PROCHALSKI, Daniel. Solidariedade Social e Tributação. Disponível em: 
<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/270607a.pdf> acesso em 15/06/2017. 
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imposição tributária modificou profundamente o cenário da fiscalidade estatal, pois 

afastou-o da ideia de prerrogativa inerente ao Estado, aproximando-o, ainda que 

timidamente, do ideal de solidariedade social na construção e custeio do bem 

comum. 

 

Tudo isso é produto de um dos períodos mais traumáticos da história da 

humanidade: a ruptura do Estado moderno, que veio a modificar, por fatores 

diversos (políticos, jurídicos e sociais), aquela leitura bodiniana da relação tributária. 

A exigência tributária deixa, com isso, de ser mero reflexo ou atributo da soberania 

estatal. 

 

E há, ainda, um conjunto de outros fatores e eventos históricos 

posteriores aos narrados acima que influenciaram sobremaneira nesse processo. O 

desmonte das antigas monarquias absolutistas, a ascensão da burguesia produtiva 

ao poder, pondo fim aos privilégios nobiliárquicos e clericais, a crescente 

participação popular no processo legiferante durante os séculos XIX e XX, e, 

finalmente, o constitucionalismo são fatores essenciais que se sucederam na 

conformação do cenário contemporâneo sobre a relação tributária e, mais 

especificamente, sobre o poder do estado de cobrar tributos. 

 

Fatores políticos, jurídicos e sociais congregados ao longo dos séculos 

que desembocam na compreensão atual do instituto, como antecipado alhures. Mas 

é preciso investigar de modo mais acurado essa faceta contemporânea do direito de 

tributar do Estado e os fatores que levaram a ela. 

 

1.2 . A contemporaneidade positivista e o direito positivo 

 

A ruptura da modernidade foi o pano de fundo para o amadurecimento 

das sociedades ocidentais e de seus sistemas sociais, que se tornaram 

progressivamente mais complexos na contemporaneidade. Em especial, os sistemas 

jurídicos passaram, de um modo geral, por um processo definição de suas 
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estruturas e limites sistêmicos, nesse período, rumando a uma configuração 

autopoiética27. 

 

Se atualmente é possível falar em direito tributário como conjunto de 

regras legais e constitucionais, que ora atuam como conformadoras, ora como 

limitadoras do poder de tributar do Estado, é em decorrência da sistematização 

porque passou o direito positivo nos últimos dois séculos, amealhando rigor formal 

nunca antes visto na história das instituições humanas, mas estritamente necessário 

para o respaldo institucional do direito ante a complexidade e das sociedades 

contemporâneas. 

 

O pensamento sistêmico não é inovação pós-moderna. É, ao contrário, 

ideia da modernidade, fruto do renascimento do século XVII e, sobretudo, do 

iluminismo antropocêntrico do século XVIII, que reposicionou epistemologicamente 

as ciências, centrando-as na razão humana. O império da razão moderna foi 

fundamental à sistematização das ciências e, bem assim, do direito – mormente o 

direito natural – em torno de um método científico28. 

 

Ao último século da modernidade, ainda, deve-se o domínio técnico do 

direito, pois é da busca pela razão iluminista que emerge a formalização do direito 

enquanto sistema de regras e meta-regras, simbolicamente organizadas em 

enunciados racionais, de compreensão genérica e aplicação heterônoma29. Ferraz 

Jr. a isso denomina de “reconstrução racional do direito”30. Reconstrução em torno 

do ideal sistêmico, embora com proeminência, ainda, do direito natural, sobre o qual 

se dedicou parte majoritária dos juristas sistematizadores dos séculos XVII e XVIII. 

 

O importante, contudo, é perceber já nesse apagar das luzes da 

modernidade os fundamentos da contemporaneidade, especialmente no que se 

                                                           
27 NEVES, Marcelo. Entre Themis e Leviatã: Uma Relação Difícil – O Estado Democrático de 
Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 1ª Ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006. p. 
21-50. 
28 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, 
dominação. 6ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 41-50. 
29 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, 
dominação. 6ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p.42. 
30 FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, 
dominação. 6ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p.46. 
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refere ao pensamento positivista, que tomará corpo no curso do século XIX. 

Positivismo que, posteriormente, adotará a sistematicidade científica iluminista, 

reformando-a, para o inserir nas bases do direito positivo. 

 

É com o positivismo jurídico do século XIX que o direito positivo passa a 

ser o centro da construção sistêmica do direito. Um subsistema lógico 

proposicional31, amoldando um conjunto de elementos normativos formalmente 

instituídos, ordenados e coordenados entre si32. 

 

É relevante à compreensão dessa organização sistêmica do direito 

positivo enveredar pelas lições do positivismo jurídico oitocentista. 

 

O positivismo representa a evolução extremada da razão iluminista, 

levada a cabo após as revoluções burguesas do século XVIII, e, portanto, no 

interesse dessa nova classe dominante. Os pilares em que se assentou a filosofia 

positiva, portanto, já se delineavam nos fins do período moderno. E por tais pilares 

quer-se, aqui, afirmar especialmente dois: o racionalismo e o pensamento 

sistemático. 

 

Helmut Coing, por isso, afirma que o século XIX “representa ao mesmo 

tempo a destruição e o triunfo do pensamento sistemático legado pelo 

jusnaturalismo, o qual baseava toda sua força na crença ilimitada na razão 

humana”33. Isto é, a ruptura da modernidade – no que pese seu caráter político 

revolucionário – não representou a pulverização, mas, ao revés, foi justamente 

mantenedora das premissas do pensamento científico moderno setecentista. O que 

                                                           
31 Na lição de Lourival Vilanova: “(...) o Direito-objeto contém, como capa essencial constituinte sua, 
as proposições, que são entes lógicos cujo veículo expressional adequado é a linguagem. Sendo 
linguagem proposicional, as partes se inter-relacionam na forma superior de sistema que é, 
formalmente, um conjunto. Um conjunto cujos elementos são entes lógicos, com seu critério-de-
pertencialidade ao conjunto.(...) Em suma, falamos de sistema onde se encontrem elementos e 
relações e uma forma dentro de cujo âmbito, elementos e relações se verifiquem.” In VILANOVA, 
Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. São Paulo: Editora Max Limonad, 
1997. p. 172-173 
32 NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Editora Saravia, 1992. p. 
2. 
33 COING, Helmut. Fundamentos de Filosofia del Derecho. Tradução castellana por Juan Manuel 
Mauri. Barcelona: Editora Ariel, 1961. p.25. 
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ocorreu foi uma transformação dessas premissas no seio da filosofia positivista e 

das suas premissas epistemológicas. 

 

O positivismo, enquanto matiz ideológica surge no século XIX, com a 

doutrina filosófica de Augusto Comte, mas teve variados reflexos nas diversas áreas 

do conhecimento humano, nas quais as lições de Comte receberam amoldamento 

peculiar. Há, assim, um positivismo propriamente filosófico, destacado em Comte; 

um positivismo sociológico, visto no pensamento de Émile Durkheim; um positivismo 

histórico, demarcado na primeira geração da Escola de Anales; e há, finalmente, um 

positivismo jurídico34, visto na Escola de Exegése da França pós-revolucionária35. 

Epistemologicamente, contudo, todos esses “positivismos” partilham de uma base 

comum, que pode ser sintetizada, como faz Antony Giddens, nas três premissas 

seguintes: (i) realidade dotada de exterioridade; (ii) conhecimento como 

representação da realidade; e (iii) dualidade e separação entre fatos e valores36. 

 

O primeiro postulado adota posição realista na teoria do conhecimento. 

Ao afirmar que a realidade é exterior, quer-se dizer, primeiro, que a realidade existe 

em si mesma, ou seja, que o “ser (objeto)” “é” por si só, independentemente da 

compreensão humana. Posição que se opõe a retórica idealista sofista do homem 

como a “medida de todas as coisas”. Logo, dado que o objeto existe per si, pode ser 

compreendido por um observador externo. 

 

O segundo postulado é o fundamento gnosiológico positivista, segundo o 

qual a realidade pode ser captada e compreendida tal qual ela é pelo sujeito 

observador, independentemente de quaisquer outros fatores objetivos ou subjetivos. 

 

                                                           
34 A despeito da posição dissonante quanto a origem do positivismo jurídico, a questão recebe 
detalhado tratamento em BOBBIO, Noberto. Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito. 
Tradução de Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Editora Ícone, 2006. 
Passin 
35 FONSECA, Ricardo Marcelo. O Positivismo, “Historiografia Positivista” e a História do Direito. 
Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da FUNDINOPI. n.10 (jan./jun.), p. 143-
166, 2009,. p. 144-146.  
36 GIDDENS, Antony. Studies in Social and Political Theory. Londres: Hutchinson, 1980. Apud. 
FONSECA, Ricardo Marcelo. O Positivismo, “Historiografia Positivista” e a História do Direito. Revista 
do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da FUNDINOPI. n.10 (jan./jun.), p. 143-166, 2009,. 
p. 146. 
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Sem embargo dessas duas primeiras premissas, para efeito da 

construção propedêutica ora proposta, o terceiro fundamento indicado acima é que 

se faz essencial. Encarta ele a separação entre fatos e valores. 

 

No método positivista, os fatos são o objeto da observação científica e 

dos enunciados descritivos consequentes à observação. Não há, aí, espaço para os 

valores, posto que pertencem a ordem do sujeito, e não a do objeto, que é aquilo 

que deve ser descrito pela ciência. Logo, a percepção valorativa dos fatos e mesmo 

a confusão entre os campos objetivo e subjetivo quedaria, na realidade, por turvar a 

descrição científica, vez que se estaria descrevendo não o fato em si, mas a 

percepção do cientista sobre aquele fato, o que é um problema metodológico, para a 

teoria do conhecimento. 

 

É em consequência desse postulado positivista de separação entre fatos 

e valores (sujeito e objeto), que o direito contemporâneo se afirma como sistema 

lógico proposicional. Um sistema de elementos prescritivos (regras) que não se 

confunde com a realidade fática, nem tampouco com a ciência jurídica, cujos 

enunciados são descritivos (sistema real). 

 

O século XIX foi tempo de um desenvolvimento substancial da teoria 

jurídica sobre o direito positivo. 

 

Não se olvide, aliás, que direito positivo e positivismo não se confundem. 

O direito positivo é deveras anterior ao positivismo e existe desde antiguidade 

clássica37. O século XIX – e, com ele, o positivismo jurídico – marca, na realidade, 

não o surgimento, mas o “fortalecimento” do direito positivo nas sociedades 

contemporâneas, em detrimento do direito natural, que imperava com muito maior 

destaque nos períodos históricos anteriores, mormente durante a Idade Média e a 

Idade Moderna. A herança e maior trunfo do positivismo do século XIX é a 

supremacia do direito positivo na regulação e solução dos conflitos nas sociedades 

contemporâneas. Supremacia que se impõe ante o encolhimento do direito natural. 

 

                                                           
37BOBBIO, Noberto. Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio 
Pugliese, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Editora Ícone, 2006. p. 15-23. 
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O positivismo oitocentista foi pano de fundo de duas importantes escolas 

legalistas: a Escola de Exegese francesa e a Pandectista alemã. A ideia comum a 

ambas, como a etimologia do gênero sugere, é o fortalecimento da lei como 

instrumento material dogmaticamente albergado pelo sistema jurídico para 

comportar enunciados prescritivos da conduta humana: as normas jurídicas. O 

fundamento da lei é simbólico – é dogmático – e sua instituição confere segurança 

jurídica às relações sociais. 

 

Mais do que isso, o ideal de legalidade – compreendida lato sensu, como 

conjunto simbólico de representação dogmática do direito positivo, abarcando desde 

as normas constitucionais às infralegais – fortaleceu a noção sistêmica após a 

ruptura da modernidade. O direito enquanto sistema ganhou contornos mais claros, 

na medida em que o procedimento legislativo e a coerência interna passaram a ser 

meta-regras para incorporação de qualquer enunciado normativo ou estrutura ao 

sistema38, característica de um fechamento operacional do sistema que inexistia no 

período moderno ou anterior. Fala-se, por isso, numa autopoiese emergente nas 

sociedades ocidentais com o fim do Estado Moderno. 

 

E isso trouxe relevância na justificação do poder de tributar do Estado. O 

aspecto político (soberania), em que pese existente, abre espaço para o fundamento 

jurídico (legalidade). Paga-se tributo não mais porque o Príncipe é soberano sobre a 

propriedade privada, mas porque a Lei assim o diz. 

 

A Lei tem tripla legitimidade. A primeira via de legitimação, como dito, é 

simbólica; a segunda, é procedimental. Ou seja, tudo aquilo que passa pelo regular 

procedimento legislativo e se amolda ao conteúdo material do sistema, sem prejuízo 

da coerência interna, pode se revestir de legalidade e, em conseguinte, de 

imperatividade. A terceira via, por sua vez, é democrática, haja vista a representação 

popular no poder legiferante, que se consolidou com a queda das monarquias 

absolutistas do Estado Moderno e com a implementação do “no taxation without 

representation” em boa parte do Ocidente. 

 

                                                           
38 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 71-81. 
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A exigência tributária deixou de ser pessoal para tornar-se institucional. 

Não é que o fator político deixe de existir com a ruptura da modernidade, mas seu 

protagonismo foi mitigado, pelo império da lei39. 

 

1.3 . A autopoiese do sistema jurídico e o direito tributário contemporâneo 

como subsistema autônomo essencialmente limitado pela Constituição 

 

A partir da ruptura da modernidade, o poder de tributar do Estado passou 

a ter fundamento proeminente na Lei. Mas o desenvolvimento das sociedades após 

essa ruptura trouxe maior complexidade à dinâmica tributária. Isto porque a 

explosão cultural decorrente do fim da Modernidade, ensejou um aumento da 

entropia sistêmica e dos processos de diferenciação interna ao sistema social, 

estimulando diferenciação e o fechamento autopoietico dos subsistemas sociais 

componentes da sociedade, dentre os quais o direito. E essa nova fase quedou por 

agregar novos elementos à fiscalidade estatal. 

 

A sociedade é o mais amplo sistema social comunicacional. Mas, 

internamente, esse macro-sistema social é composto por subsistemas menores, que 

originalmente compartilham estruturas e códigos comunicacionais, em alopoiese. 

Daí falar-se em sistemas jurídico, político, econômico, dentre diversos outros40. 

 

A evolução histórica, contudo, levou a uma individualização desses 

subsistemas através do fechamento operativo de cada um deles em torno de suas 

próprias estruturas e códigos comunicacionais, de modo que as estruturas de um 

não operam seus efeitos livremente na seara de outro e, quando o fazem, é por 

permissão anterior do subsistema (abertura cognitva verificada quando dos 

acoplamentos estruturais)41. A isso é que se nomina autopoiese: capacidade do 

                                                           
39 Geraldo Ataliba tinha essa mesma compreensão em sua Hipótese de Incidência Tributária, senão 
vejamos: “A h.i. é primeiramente a descrição legal de um fato: é formulação hipotética, prévia e 
genérica, contida na lei, de um fato (é o espelho do fato, a imagem conceitual de um fato; é seu 
desenho). É, portanto, mero conceito, necessariamente abstrato. É formulado pelo legislador fazendo 
abstração de qualquer fato concreto. Por isso é mera ‘previsão legal’ (a lei é, por definição, abstrata, 
impessoal e geral).” in ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 5ª Ed. São Paulo: 
Editora Malheiros, 1992. p. 53-54. 
40 GUERRA FILHO, W. S.. Teoria da Ciência Jurídica. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 
p.208. 
41 LUHMANN, Niklas. Social Systems. Tradução de Joim Bernarez Jr. Stanford: Stanford University 
Press, 1995. passim.; No mesmo sentido, TEUBNER, Gunther. O Direito como Sistema 
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sistema de produzir e orientar a si mesmo42, inclusive no que tange as inter-relações 

com outros sistemas43. 

 

A autopoiese exsurge da complexidade social, diferenciando os 

subsistemas do restante. Limitando e auto-regrando os subsistemas e suas relações 

com os demais. De início, isso ocorre com subsistemas maiores como o jurídico, o 

político e o econômico, mas, em certa medida, o fenômeno toma cena também 

dentro desses, num processo de diferenciação interna. Isto é, num nível maior de 

complexidade, dentro do próprio subsistema jurídico os processos de diferenciação 

se intensificam e outros subsistemas (costumeiramente nominados de ramos do 

direito) desenvolvem autonomia, diferenciando-se do restante. Esse é o Estado 

Contemporâneo do direito brasileiro. 

 

O sistema jurídico contemporâneo – como as sociedades complexas da 

contemporaneidade – é fundamentalmente autopoiético. Mas, em que pese seus 

subsistemas internos sejam dotados de autonomia, não é certo dizer que sejam 

esses também autopoiéticos entre si.  

 

O direito tributário é sistema proposicional integrante de outro sistema 

maior, que é o jurídico. A autopoiese é característica do sistema jurídico. Dentro 

dele, a relação entre os subsistemas que conformam os diversos ramos do direito 

dá-se em alopoiese, de modo que as estruturas sistêmicas desses subsistemas se 

comunicam em torno do código binário do sistema jurídico (lícito/ilícito) 44. 

                                                                                                                                                                                     
Autopoietico. Trad. José Engrácia Antunes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. passim; 
E SCHWARTZ, Germano; PŘIBÁŇ, Jiří; ROCHA, Leonel Severo. Sociologia Sistêmico-
Autopoiética das Constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p.19-20 
42 SCHWARTZ, Germano; PŘIBÁŇ, Jiří; ROCHA, Leonel Severo. Sociologia Sistêmico-
Autopoiética das Constituições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p.19. 
43 É de se notar que: “Essa clausura operativa e abertura cognitiva, nos moldes expostos, só são 
possíveis pela existência de códigos e programas específicos para cada sistema parcial. Esses 
sistemas parciais, como é o caso do jurídico, qualificam-se em razão da diferença com o ambiente, 
diferença esta que é constituída e delimitada pelas operações internas ao próprio sistema, 
responsáveis pela autorreprodução de seus elementos, segundo seu particular código e programa.” 
In. TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4ªEd. São Paulo: Editora Noeses, 
2016. p. 65. 
44 Na lição de Paulo de Barros Carvalho: “Vê-se que a Teoria dos Sistemas, no modelo autopoietico, 
ressalta com tintas fortes a autonomia do direito e o quanto parece estranho interpretar a realidade 
jurídico-tributária em termos econômicos, contábeis, entre tantos outros pontos de vistas possíveis, 
de maneira a tomar tal interpretação como se prescritiva fosse.” In. CARVALHO, Paulo de Barros. 
Direito Tributários, Linguagem e Método. 3ª Ed. São Paulo: Editora Noeses, 2009. p. 216-217; Em 
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Nesta quadra, o sistema jurídico, por sua autopoiese, não admite a 

utilização de estruturas ou enunciados prescritivos de outros sistemas para resolver 

problemas (contingências) seus. A gênese normativa do sistema é, estritamente, 

regulada por suas próprias meta-regras, de sorte que o recurso a estruturas lógicas 

de outros subsistemas (da economia, da política ou o da contabilidade) é possível 

apenas quando facultado pelo sistema de origem (jurídico) em regra própria de 

comunicação intersistêmica. É o caso, por exemplo, da Lei nº. 6.404/76, que 

regulamenta as sociedades anônimas. Nela, há uma séria de regras jurídicas, de 

natureza contábil, que apenas ingressaram ao sistema jurídico através de processo 

interno de abertura cognitiva do mesmo, pelo qual tais regras – antes puramente 

contábeis – revestiram-se do código comunicacional próprio ao sistema jurídico 

(lícito/ilícito)45. 

 

A autonomia interna dos ramos do direito funciona como limitador à 

irrestrita comunicação entre as estruturas normativas diversas existentes nesses 

subsistemas. A alopoiese em que se encontram faculta a comunicação entre as 

estruturas prescritivas dos subsistemas, mas não o faz de maneira absoluta, posto 

que cada subsistema (ramo) têm peculiaridades próprias à complexidade social, de 

modo que o recurso a estruturas normativas de outros ramos dá-se nos casos em 

que não há regra própria regendo a situação46. 

 

Nesse sentido, por exemplo, não há de se cogitar da aplicação do 

princípio da verdade material do direito do trabalho para amparar uma autuação 

fiscal do contribuinte por omissão de receita na declaração de ajuste anual do IRPF. 

O sistema tributário tem regras próprias para fundamentar a atuação administrativa 

                                                                                                                                                                                     
sentido contrário: BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4ª Ed. São Paulo: 
Editora Noeses, 2007. p. 30-33. 
45 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4ªEd. São Paulo: Editora Noeses, 2016. 
p. 66-67. 
46 Sobre isso, anota Ruy Barbosa Nogueira, Catedrático de direito tributário da Faculdade do Largo 
do São Francisco: “É evidente que em qualquer elaboração científica do Direito Tributário não se 
podem perder de vista as relações que este ramo mantém com os outros ramos do direito ou com 
ciências afins. É preciso não esquecer que estamos falando do Direito Tributário como um ramo 
autônomo, sem esquecer sua posição, integrado na unidade do direito.” In  NOGUEIRA, Ruy 
Barbosa. Curso de Direito Tributário. 15ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1999. p. 33. 
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nesse cenário, de modo que o recurso àquela estrutura normativa trabalhista 

esbarra na autonomia do direito tributário. 

 

Essa relação entre alopoiese e autonomia é muito bem identificada na 

forma pela qual o ordenamento jurídico resolve o problema das lacunas. Fossem os 

ramos do direito autopoiéticos, como o sistema jurídico, as lacunas existentes 

transformariam-se em problema deveras maior, na medida em que o recurso à teoria 

geral do direito e à analogia restaria vedado. É importante, pois, compreender essa 

diferença: o sistema jurídico é autopoiético, mas seus subsistemas internos, em que 

pese sejam dotados de autonomia, são alopoiéticos entre si. 

 

A autopoiese é marco epistemológico da evolução das sociedades47. 

Quanto mais complexa é uma sociedade, maior a tendência de individualização, 

contraste e limitação de seus subsistemas sociais. E essa é uma evolução natural, 

na tendência de solucionar as contingências que se impõem ao sistema, pacificando 

e evitando o conflito interno entre estruturas sistêmicas que compõem uma mesma 

sociedade48. 

 

Em alopoiese – estado inicial das sociedades, denotativo de menor 

complexidade – os sistemas sociais integrantes da sociedade não se distinguem 

com clareza. Tem-se, nesse caso, uma sociedade organizada em torno de um único 

sistema comunicacional alopoietico, que, em princípio, não encontra maiores 

problemas na resolução das contingências sociais. Nesse modelo primitivo, por 

exemplo, é válido e mesmo eficaz, teleologicamente, valer-se de uma estrutura do 

sistema político – como a soberania – para resolver uma controvérsia jurídica, como 

a exigência tributária. 

 

Na complexa sociedade contemporânea, entretanto, esse recurso inter-

sistêmico desmedido e desautorizado é patentemente inviável. O acoplamento 

estrutural – enquanto evento comunicativo entre dois sistemas, pelo qual 

                                                           
47 NEVES, Marcelo. Entre Themis e Leviatã: Uma Relação Difícil – O Estado Democrático de 
Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 1ª Ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006. p. 
21-50. 
48 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4ªEd. São Paulo: Editora Noeses, 2016. 
p. 57-66. 



29 
 

compartilham estruturas próprias de cada um – é possível sob condições específicas 

que a autopoiese constituiu internamente em cada um desses sistemas envolvidos, 

o que se nomina fechamento operacional. Longe disso, aliás, o compartilhamento de 

estruturas lógicas prescritivas (normas) entre os sistemas não é acoplamento 

estrutural ou abertura cognitiva. Representa, na realidade, corrupção sistêmica49: 

uma inter-relação entre estruturas de dois sistemas que rompe com as fronteiras 

normativas de ambos, levando à alopoiese, pela quebra do princípio sistêmico da 

diferenciação funcional, segundo alerta Marcelo Neves50. 

 

Em suma, tem-se, hoje, um sistema jurídico muito bem definido, com 

ramos também autônomos e delimitados, com códigos comunicacionais e estruturas 

normativas próprios. Em decorrência disso, não é viável justificar a tributação como 

exercício de poder do Estado decorrente de sua autonomia, visto que se estaria 

utilizando de código comunicacional próprio ao sistema político. 

 

Em complemento a isso, a autonomia dos ramos do direito molda o 

código comunicacional do sistema jurídico às peculiaridades de cada subsistema. 

Por isso, não basta para justificação abstrata da exigência tributária o fundamento 

na Lei. Não é qualquer Lei que detém a capacidade de amparar a cobrança do 

tributo. Há que se ter Lei dentro dos estritos liames definidos pelo subsistema 

tributário. 

 

Essa noção tem marcas profundas no direito tributário brasileiro atual. É 

decorrente disso, por exemplo, a inoponibilidade de convenções particulares e da 

teoria civilista dos contratos em face de exigência tributária, como previsto no Art. 

123 do CTN. Ou, ainda, a imprestabilidade dos Decretos Presidenciais para instituir 

novo tributo, ante a exigência constitucional de lei em sentido estrito para tanto, 

prevista no Art. 150, I, da CRFB/88. 

 

                                                           
49 CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; BAGGENSTOSS, Grazielly Alessandra. A Coerência do 
Sistema Jurídico em Luhmann: Uma Proposta ao Fechamento Operacional e à Abertura Cognitiva da 
Decisão Judicial. Revista Sequência – Estudos Jurídicos e Políticos. Vol. 32, nº. 62. (jul), p. 323-
359, 2011. p. 338-339. 
50 NEVES, Marcelo. Entre Themis e Leviatã: Uma Relação Difícil – O Estado Democrático de 
Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 1ª Ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2006. p. 
241. 
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Dentre os sobreditos liames balizadores da atividade tributante, o sistema 

tributário encarta elementos normativos positivos e negativos. Positivos, pois tributar 

é, nos termos do Art. 3º do CTN e do Art. 150, I, da CRFB/88, atividade 

administrativa plenamente vinculada, de modo que não pode ser exercida ao 

alvedrio da lei estrita. De tal sorte, há um conjunto de regras a impulsionar a atuação 

tributante do Estado, instituindo hipóteses de incidência, obrigações acessórias e 

procedimentos fiscais de cobrança. 

 

Por outro lado, a parcela substancial das estruturas normativas do 

sistema tributário tem natureza negativa, isto é, limitadora do poder de tributar do 

Estado. E isso se deve ao passado tormentoso da relação tributária entre o Estado e 

os particulares durante boa parte da história das sociedades. Uma relação que, na 

perspectiva hodierna, mais se assemelhava a uma violência estatal injustificada, 

calcada num vago ideal soberania, do que propriamente em exigência 

financeiramente justificada de contribuição da população para mantença do Estado e 

dos serviços públicos. Daí que se fala limitações ao poder de tributar. 

 

No Brasil, o constitucionalismo garantista que orientou a redação da 

Constituição Federal de 1988 – como, aliás, fizera com todas as outras de nosso 

período republicano51 – conferiu a grande parte dessas limitações estatura 

constitucional. Tanto assim que, já em 1951, Aliomar Baleeiro assentava que 

“nenhuma Constituição excede a brasileira de 1946 pelo zêlo com que reduziu a 

disposições jurídicas aquêles princípios tributários. Nenhuma outra contém tantas 

limitações expressas em matéria financeira.”52. 

 

A Constituição Federal de 1988, decerto, ultrapassou a 1946 nas 

limitações que impôs à fiscalidade estatal. Toda a ordem econômica, consoante Art. 

170 do texto constitucional, restou alicerçada em princípios eminentemente liberais, 

como a livre-iniciativa e autonomia privada, de modo que a leitura sistemática dos 

dispositivos constitucionais impõe, hoje, que a intervenção estatal – inclusive para 

                                                           
51 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1960. p.11-17. 
52 BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 1960. p.12. 
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fins tributários – seja a menor possível, estritamente limitada e vinculada ao que lhe 

é permitido fazer por previsão expressa e prévia na Lei ou na Constituição. 

 

Tangenciando, nalguma medida, os problemas dessas limitações ao 

poder de tributar53, é certo que a dogmática contemporânea do sistema tributário 

brasileiro é essencialmente rígida para com a atividade tributante do Estado. Se já 

era mitigada a relevância da soberania – na acepção bondiniana do estado 

patrimonialista que trabalhamos inicialmente – como fundamento da tributação, hoje 

sua importância é mínima, embora persista. Como nos conta Heleno Torres, o poder 

de tributar hodierno é 

 

“parcela dos poderes constituídos, na forma de consolidação das competências 
tributárias, razão pela qual se nega cabimento à existência de qualquer ‘poder de 
tributar’ prévio ou superior à Constituição, ao tempo que se reconhecer sua vinculação à 
soberania do Estado limitadamente ao poder distribuído pela Constituição entre os 
órgãos estatais, na forma de competências materiais típicas.”54 

 

Na atualidade, tributa-se porque há previsão expressa na Constituição e 

na Lei que permite, condiciona e – sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal55 

– até mesmo exige a atuação administrativa arrecadatória nesse sentido. Mas essa 

atuação interventiva, em que pese fundamentada dogmaticamente, não pode ser 

exercida contra qualquer dos limitadores sistêmicos incorporados em proteção ao 

contribuinte e garantidores da ordem econômica liberal instituída pelo Art. 170 da 

Constituição Federal de 1988. Como se observa, saímos de modelo de tributação 

expansiva, e até mesmo autoritária, para um modelo de tributação regulada e 

motivada, exclusivamente, pelo sistema de direito positivo. 

                                                           
53 Problemática muito bem posicionada em: AVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 
4ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. p. 71-74. 
54 TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica: metódica de 
segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011. p. 311-312. 
55 “Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação.” In BRASIL, Lei Complementar nº. 101 de 4 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 
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CAPÍTULO 2: DO DIREITO SUBJETIVO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E 

DO DEVER DE EFICIÊNCIA DO ADMINISTRADOR NA GESTÃO DOS 

RECURSOS 

 

 

2.1. Perspectivas sobre o tema e redutor de complexidade 

 

A tarefa de discorrer sobre planejamento tributário pode partir de diversas 

perspectivas. É possível enxergá-lo como um fenômeno puramente jurídico ou sob o 

viés econômico, contábil e da gestão patrimonial; observá-lo como uma mera 

expressão da autonomia privada ou como um ato de gestão lícito e moralmente 

aceitável dirigido à redução dos custos adjacentes a determinada atividade 

econômica. Todas essas são lentes que possivelmente alcançam boa parte da 

discussão acerca do controle de validade dos negócios jurídicos desenvolvidos no 

âmbito do planejamento tributário. 

 

Entretanto, a perspectiva ideal no enfrentamento da matéria parece ser 

aquela que contempla o planejamento tributário e os atos jurídicos a ele inerentes 

como parte uma estrutura maior. Uma análise excessivamente fechada do tema não 

contempla as etapas anteriores a realização do negócio jurídico. E assim, nada diz 

acerca das razões que levam os sujeitos contribuintes a engendrarem as mais 

diversas práticas elisivas. 

 

Se por um lado pode parecer despiciendo adentrar às razões que 

amparam a feitura dos planejamentos tributários; parece, por outro, que a 

investigação sobre o tema resulta míope ou enviesada se desconsiderado o pano de 

fundo em que se insere. Isto é, há uma conjuntura gerencial subjacente aos 

negócios elisivos. Conjuntura essa que demanda uma atuação estratégica das 

pessoas no sentido de minorar custos e despesas – dentre os quais o custo 

tributário – e que deve ser ponderada no exame de qualquer planejamento tributário, 

dado que é elemento componente do negócio jurídico, de onde emanam as 

declarações de vontade. 
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Por essa razão, haveremos de centrar o tema em análise sob a ótica da 

gestão patrimonial das pessoas e do planejamento estratégico que é inerente à 

gestão de recursos. 

 

De proêmio, tenha-se em conta que será adotado aqui um redutor de 

complexidade, pondo em foco as pessoas jurídicas e a sua gestão corporativa. Visa-

se, com isso, facilitar a aproximação e a análise do objeto de estudo, através desse 

instrumento retórico que é, aliás, comumente adotado na literatura acadêmica sobre 

o assunto. 

 

A razão de ser dessa restrição temática é a profissionalização que se 

observa na gestão corporativa – e que é pouco comum às pessoas físicas – a qual 

permite maior racionalidade na interpretação dos atos de gestão e na visualização 

de um planejamento traçado em prol da eficiência dos processos gerenciais da 

empresa. 

 

A despeito disso, a finalidade elementar do planejamento, na busca pela 

eficiência do processo gerencial é medida que se verifica para além dos limites da 

gestão corporativa e que se pode aferir, também, no comportamento das pessoas 

físicas em geral, embora de modo menos objetivo. Fixar a gestão corporativa como 

premissa desta análise é, portanto, medida que garante maior clareza na 

identificação dos fundamentos e finalidades negócios jurídicos elisivos. 

 

2.2. Planejamento como mecanismo de otimização da gestão patrimonial 

 

O planejamento é a etapa cognitiva da administração em que se 

estabelecem os métodos e caminhos a serem trilhados pela entidade, com vistas a 

consecução de um objetivo pré-estabelecido56. Diz-se, por isso, no âmbito da gestão 

estratégia, que é etapa prévia à tomada de decisão em que se minimizam os 

                                                           
56OLIVEIRA, Djalma P. R. Introdução à Administração: teoria e prática. São Paulo: Editora Atlas, 
2009. p.46. 
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inibidores do resultado e se maximizam os facilitadores da tomada de decisão, 

otimizando o processo57. 

 

É bem verdade que os objetivos empresariais e mesmo pessoais são 

diversos, variando a par dos objetos sociais a que se dedicam as empresas e das 

experiências pessoais das pessoas na estruturação de seus patrimônios. Um 

objetivo, entretanto, é fundamental, espraiando seus efeitos irrestritamente sobre 

todos os demais: a eficiência. 

 

A busca pela eficiência no emprego e gestão dos recursos disponíveis é 

norte que guia o administrador em qualquer âmbito, seja no caso das pessoas 

físicas, seja no caso das pessoas jurídicas dos mais diversos setores econômicos. O 

homem médio gere seus recursos com vistas a maximizar a quantidade e a 

qualidade de bens que poderá obter com tais recursos. O gestor corporativo 

igualmente – incluso por força de lei – busca a maximização dos lucros da 

companhia, com a finalidade de majorar o valor de mercado da empresa e a 

distribuição de lucros e dividendos aos sócios e acionistas dessa. 

 

Pois bem. Quando se fala de eficiência nada mais se quer dizer, senão a 

obtenção de maiores resultados, a partir do emprego de uma menor quantidade de 

recursos. Para isso, deve o administrador, tanto quanto possível, buscar a redução 

dos custos e despesas envolvidos na atividade empresarial, à exemplo das 

despesas com insumos e com a conservação de bens sociais e também do custo 

com o pagamento de tributos. 

 

O custo tributário é apenas um dos elementos na balança da eficiência, 

mas a busca por sua minoração sob esse prisma da eficiência e da otimização da 

gestão de recursos, decerto, confere legitimidade teleológica e fundamento ético ao 

planejamento corporativo dirigido a sua redução58, a que se nomina por 

planejamento tributário. Essa espécie de planejamento igualmente se destina à 

                                                           
57 ORLICKAS, Elizen da. Modelos de Gestão: das teorias da administração à gestão estratégica. 
São Paulo: IBPEX, 2010. p. 37. 
58 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 93. 
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eficiência da gestão da empresa, mas, diferentemente do quadro geral, compreende 

especificamente as estratégias para redução do custo tributário. 

 

No Brasil, essa preocupação assume ainda maior relevância na 

administração de empresas, haja vista o espaço ocupado pelo custo tributário na 

composição do resultado empresarial. E isso não se deve apenas à carga tributária 

brasileira, que – a despeito de elevada em relação ao padrão global – tem seu maior 

percalço na má distribuição das hipóteses de incidência, num regime 

demasiadamente regressivo e que privilegia a tributação indireta59. 

 

É necessário, pois, compreender o planejamento tributário dentro da 

lógica da gestão da empresa, com um dos muitos mecanismos de otimização e de 

busca da eficiência. Apartado do conjunto, o planejamento tributário corre o risco de 

tornar-se míope, provendo uma estratégia ou solução de economia tributária 

(redução do custo com tributos) que venha a ser onerosa à empresa sob outros 

aspectos. 

 

2.3. A ordem econômica na Constituição Federal de 1988 

 

A ordem econômica no ordenamento jurídico brasileiro tem seu bastião no 

Título VII da Constituição Federal de 1988. Nele foram positivados os princípios 

fundamentais conformadores de uma leitura própria que o sistema jurídico faz 

acerca de elementos da atividade econômica pública e privada. Essa deontologia 

constitucional sobre as relações econômicas espraia efeitos sobre todos os 

subsistemas do direito, mas subsistemas como o do direito tributário, empresarial, 

concorrencial, dentre outros guardam em si fortes marcas estruturais decorrentes da 

força normativa desses pilares constitucionais erigidos, destacadamente, no Art. 170 

da Constituição Federal de 1988. 

 

Trata-se de deontologia de dupla vertente. Por um lado, é negativa, pois 

limita a atuação do Estado no sistema econômico para além do que resta outorgado 

no texto constitucional. Por outro lado, é positiva, na medida em que impõe a 

                                                           
59 GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JUNIOR, 
Rudinei. Economia Brasileira Contemporânea. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 199. 
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atuação do Estado na realização e efetivação da política econômica modelada na 

Constituição. Em suma, não pode o Estado intervir além daquilo que se lhe permite, 

nem menos do que aquilo que se lhe impõe para consecução do modelo econômico 

constitucionalmente erigido60. 

 

Dentre todas as premissas normativas lançadas pelo Art. 170 da 

Constituição de 1988, é destacada a presença da livre iniciativa já no caput do 

dispositivo em lume. A Constituição Federal consagra um sistema de produção 

capitalista61, calcado na livre iniciativa. 

 

A livre iniciativa é, portanto, pedra fundante de nosso sistema jurídico. 

Mas a leitura do Art. 170 da Constituição, nesta altura pertinente à livre iniciativa, 

deve ser feita em paralelo ao espesso conjunto de liberdades individuais insculpidos 

no texto constitucional, mormente os direitos fundamentais de primeira geração no 

Art. 5º da Constituição de 198862, como o direito de propriedade (Art. 5º, XXII, 

CF/88) e o princípio da legalidade (Art. 5º, II, da CF/88). 

 

Livre iniciativa é liberdade. É autonomia privada. É supremacia do 

elemento volitivo pessoal na condução da vida privada, pela eleição subjetiva de 

uma possibilidade dentro de um conjunto de outras possibilidades à disposição do 

sujeito. É a esse ideal liberal que atende o “ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”63 do Art. 5º, II, da CF/88. Noutras 

palavras, é dizer: de ninguém se pode exigir que abdique de sua liberdade pessoal e 

de sua autonomia privada, senão em virtude de expressa previsão legal. 

 

Na mesma quadra, se orienta o direito de propriedade. Dispor da 

propriedade de bens e reorganizá-los ao próprio talante é direito que, a princípio, se 

confere a qualquer cidadão, tendo em vista que se enquadra no campo da livre 

iniciativa e da autonomia privada. À vista disso, é descabida, por exemplo, uma 

                                                           
60 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Ed. Coimbra: Editora Almeida, 
1995. p. 327-328. 
61 KÖHLER, Etiane da Silva Barbi. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: contornos e 
desdobramentos. Revista Direito em Debate. Ijuí. Ano XI. nº. 18, jul./dez.. p. 59-81, 2002. p. 60-64 
62 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2005. p.562-564 
63 BRASIL, Constituição, 1988. 
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atuação do Estado voltada à validação prévia de atos de disposição patrimonial do 

sujeito sobre bens de sua propriedade. Isso porque – ao menos a princípio – tal 

atuação restaria dissonante do postulado da livre iniciativa que orienta a atuação do 

Estado na economia, contrariando, ademais, direito fundamental individual que é a o 

direito à propriedade. 

 

E semelhantes relações existem também entre a livre iniciativa e outros 

direitos de primeira de geração. 

 

Relevante é perceber que, na estruturação normativa implementada sob a 

égide da Constituição Federal de 1988, a liberdade é direito que se impõe a priori, 

excepcionando-se apenas em casos especificamente previstos em lei. 

 

Enquanto direito fundamental de primeira geração, a livre iniciativa é 

direito que tem por titular o indivíduo e que se opõe ao Estado, como limitador da 

atividade estatal. Por isso, é tido como um “direito de resistência” perante o Estado64 

ou, direito de “status negativo” na classificação de Jellinek65. 

 

Contudo, a Constituição de 1988 não toma por absolutas as máximas do 

liberalismo econômico, atreladas em maior ou menor medida ao sistema capitalista, 

essencialmente individualista66. 

 

Mais do que nomear um sistema de produção, o Art. 170 da Constituição 

de 1988 engendrou um “modelo econômico” conformador desse sistema econômico 

capitalista67, com vistas à implementação dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, prescritos no Art. 3º da Constituição Federal68. Tem-se, assim, 

que é finalidade da ordem econômica e do modelo econômico ali proposto: construir 

                                                           
64 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17ª Ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2005. p. 564 
65 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª 
Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 157 
66 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996, 
p. 726 
67 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª Ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 1997. p. 306 
68 KÖHLER, Etiane da Silva Barbi. A Ordem Econômica na Constituição de 1988: contornos e 
desdobramentos. Revista Direito em Debate. Ijuí. Ano XI. nº. 18, jul./dez.. p. 59-81, 2002. p. 70 
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uma sociedade livre, justa e solidária (inciso I); garantir o desenvolvimento nacional 

(inciso II); erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais (inciso III); e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (inciso IV).  

 

À toda evidência do que fazem crer tais objetivos, notadamente o inciso 

IV do Art. 3º da CF/88, o modelo econômico representado no texto constitucional 

não é o do “Estado Liberal Clássico”, mas sim o do “Estado de Bem-Estado Social”. 

 

Desta feita, à livre iniciativa regente do sistema capitalista aliou-se uma 

série de dez outros princípios constitucionais impositivos69, que demarcam – 

politicamente inclusive – o campo eficacial da livre inciativa na ordem econômica 

constitucional brasileira. 

 

Fala-se, pois, em valorização do trabalho humano (caput); soberania 

nacional (inciso I); propriedade privada (inciso II); função social da propriedade 

(inciso III); livre concorrência (inciso IV); defesa do consumidor (inciso V); defesa do 

meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação 

(inciso VI); redução das desigualdades regionais e sociais (inciso VII); busca do 

pleno emprego (inciso VIII); tratamento favorecido para as empresas de pequeno 

porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 

País (inciso IX). 

 

É em razão dessa especial conformação normativa adotada pelo texto 

constitucional ao regramento da ordem econômica, como fundamento de liberdade 

não dissociado da justiça social, que Eros Roberto Grau anota ser o Art. 170 da 

Constituição “um meio para construção do Estado Democrático de Direito que, 

segundo o art. 1º do texto, o Brasil constitui”70.  

 

                                                           
69 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª Ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 1997. p. 246. Sobre a natureza dos princípios constitucionais impositivos: CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª Ed. Coimbra: Editora Almeida, 1995. p. 173. 
70 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 3ª Ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 1997. p. 307 
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Logo, é certo dizer que – ao menos no sistema jurídico brasileiro – não há 

liberdade absoluta na organização e condução dos negócios privados. A livre 

iniciativa é elemento normativo que se impõe a priori, mas que cede em seu campo 

eficacial, para se compatibilizar com os ditames sociais de valorização do trabalho 

humano e função social da propriedade na implementação do modelo econômico de 

“Estado de Bem-Estar Social” adotado pela Constituição de 1988.  

 

De igual modo, é preciso que haja compatibilização entre os postulados 

da soberania nacional e da livre iniciativa na construção desse mencionado modelo 

econômico. 

 

Como já dissemos no capítulo de abertura, a soberania é fundamento 

primeiro do poder de tributar do Estado, que exerce a fiscalidade com o fito de 

suportar financeiramente as despesas públicas incorridas em prol da sociedade, na 

garantia de eficácia dos direitos fundamentais e na prestação de serviços públicos 

que tanto marcam o welfare state. Não é sem razão que, embora já constasse 

noutras passagens do texto constitucional – à exemplo do Art. 1º, I – a soberania 

nacional restou também inscrita no inciso I do Art. 170 da Constituição Federal. Fê-lo 

desta forma o constituinte para demarcar a indispensabilidade da soberania fiscal na 

construção do modelo econômico eleito para a República.  

 

A expressão soberania nacional inscrita no inciso I do Art. 170 da 

Constituição é naturalmente multívoca, com conotações aplicáveis em todos os 

subsistemas jurídicos, que têm suas meta-regras de validez decorrentes da força 

normativa da Constituição. Mas é nas vias interpretativas prismadas pelo viés 

financeiro que o dispositivo ganha o conteúdo normativo voltado à tributação e ao 

seu papel na construção do modelo de Estado Social estatuído pelo constituinte.  

 

O próprio Jean Bodin – como visto nos Seis Livros da República – 

classifica a fiscalidade como um direito soberano do Estado71. Fala-se, pois, numa 

soberania fiscal. Espécie de que a soberania nacional é gênero e que significa a 

                                                           
71 BODIN, Jean. Os Seis Livros da República. Tradução de José Carlos Orsi Morel. São Paulo: 
Editora Ícone, 2011. (Coleção Fundamentos do Direito), passim. 
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capacidade e a legitimidade do Estado de exigir uma parcela do patrimônio particular 

para mantença da coisa pública72. 

 

Essa relação toma cena qualquer que seja o modelo econômico adotado 

na construção do Estado, haja vista que a atividade pública precisará ser 

contrabalanceada pelo ingresso de receitas qualquer que seja a intensidade dessa 

atividade pública. Nada obstante, é certo que, no modelo de Estado de Bem-Estar 

Social encartado pela Constituição Federal de 1988, ainda mais cogente é a 

atividade tributante, posto que maiores os custos de mantença da estrutura 

administrativa nesse modelo econômico. 

 

A soberania fiscal e a imposição tributária são medidas de intervenção 

estatal inerentes ao modelo econômico de Estado de Bem-Estar Social idealizado 

pelo constituinte no Art. 170 da Constituição Federal. 

 

E, aqui, a relação entre os princípios conformadores da ordem econômica 

constitucional tem especial relevância para a seara tributária e para a discussão em 

torno dos limites normativos do planejamento tributário, posto que se tem em jogo a 

compatibilização entre os interesses soberanos do Estado – destacadamente o 

interesse arrecadatório – e a liberdade individual constitucionalmente tutelada em 

que se ampara o contribuinte para conduzir os negócios jurídicos de que faz parte 

da maneira que lhe seja menos onerosa, inclusive no que tange ao custo tributário 

da operação. 

 

Prima facie, há aparente antinomia entre os dois princípios. Um atua na 

supressão da liberdade, ao passo que o outro é “direito de resistência” liberal contra 

                                                           
72 A afirmação é decorrente de filiação teórica mais liberal na compreensão da tributação. Sem 
prejuízo disso, vale salientar que há outras formas de enxergar o fenômeno tributário, as quais têm 
recebido grande difusão no país. Dessas, merece destaque a que visualizamos nos escritos de 
Stephen Holmes, Casalta Nabais e, no Brasil, Marcos Abraham, para os quais, cada um a seu tempo, 
o tributo é um dever que se impõe aos cidadãos de maneira geral para custeio financeiro da coisa 
pública e dos direitos fundamentais outorgados. A propósito, e em sentido dissonante da premissa de 
que partimos, vejam-se: HOLMES, Stephen e SUNSTEIN, Cass, The Cost of Rights: why liberty 
depends on taxes, Nova York: W. M. Norton, 1999. passim; NABAIS, José Casalta. O Dever 
Fundamental de Pagar Tributos. Coimbra: Editora Almedina, 2009. p. 15-16/185; e ABRAHAM, 
Marcus. O Planejamento Tributário e o Direito Privado. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2007. p. 
57-78.  
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a intervenção do Estado. Mas a antinomia é mesmo apenas aparente e solucionável 

pelo método da ponderação. 

 

A meta-regra sistêmica é de compatibilização dos princípios 

constitucionais, especialmente nos casos de aparente antinomia. Isso deveria 

afastar quaisquer interpretações extremadas de um lado e de outro, dado que elas 

fazem justamente o oposto: priorizam uma norma, em detrimento da outra. Mas é 

diverso disso o que toma cena na prática tributária brasileira. 

 

Não são raras, neste campo, as "teses" que, de tempos em tempos, 

surgem, com vistas a fundamentar a atividade tributante em determinada situação 

ou afastá-la noutras tantas, com fundamento na maximização desmedida e 

desequilibrada da eficácia da livre iniciativa ou da soberania fiscal do Estado. Há 

teses extremadas de lado a lado e seu malefício ao sistema jurídico é deveras 

gravoso em ambos os casos, na medida em que tendem a maximizar a eficácia de 

um desses princípios constitucionais em detrimento completo da eficácia de outro(s). 

 

Há que se ter em mente, na ponderação entre tais postulados 

constitucionais da ordem econômica, a maximização concomitante da eficácia de 

ambos os princípios, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade casuísticas. É 

esta, aliás, a lição de Robert Alexy ao tratar do fenômeno das colisões entre 

princípios constitucionais.  

 

Alexy nomina os princípios de "mandamentos de otimização", justamente 

porque "são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, 

conforme as possibilidades jurídicas e fáticas"73. Desta feita, num âmbito de dupla 

incidência concomitante de princípios constitucionais, há que se buscar o equilíbrio 

em que ambos os mandamentos constitucionais em jogo estejam maximizados em 

seus campos eficaciais. 

 

                                                           
73 ALEXY, Robert. El Concepto y La Validez Del Derecho. 2. ed. Barcelona: Gedisa, 2004. p. 162. 
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Esse procedimento conciliatório entre os dois postulados aparentemente 

confrontantes da ordem econômica constitucional perpassa, evidentemente, a 

casuística. 

 

Nada obstante, há premissas para resolução (ponderação) desse conflito 

normativo aparente fixadas pela própria Constituição Federal, as quais – numa 

hermenêutica sistemática - auxiliam na conformação de uma estável convivência 

sistêmica entre a livre iniciativa e a soberania nacional, em seu aspecto 

fiscal/arrecadatório. 

 

Essas premissas constitucionais são regras e princípios erigidos ao longo 

de todo o texto constitucional, e não apenas no Título VII, atinente à ordem 

econômica. Tratam-se, nomeadamente, do caput e dos incisos II, XXII, XXIII e LIV 

do Art. 5º e dos dispositivos normativos compreendidos no Título VI da Constituição 

Federal (“Da Tributação e do Orçamento”), especialmente os Arts. 145 a 162, que 

regulamentam o “Sistema Tributário Nacional”. Todas essas são normas balizadoras 

da ponderação principiológica que se impõe entre a livre iniciativa e a soberania 

nacional, encartadas no Art. 170. 

 

Os dispositivos apontados balanceiam a relação entre a livre iniciativa e 

soberania nacional. Incluso porque, se assim não fosse, teríamos uma fiscalidade 

estatal calcada tão somente no ideal de soberania, o que, decerto, não se amolda à 

concepção contemporânea da tributação, consoante anotado no Capítulo I. 

 

O papel “garantista” encampado pela Constituição de 1988 impõe a 

liberdade como premissa elementar dessa ponderação entre a livre iniciativa e a 

soberania nacional. A liberdade compreendida como direito fundamental original e 

pressuposto que se reflete em todos os dispositivos balizadores apontados acima. 

 

Tal afirmativa decorre da literalidade do caput do Art. 5º. A partir daí, 

desse elemento liberal fundante, é que as intervenções – dentre as quais a tributária 

– tomam cena. Do contrário, sequer haveria lógica em falar de intervenção nesses 

casos. A intervenção pressupõe, logicamente, a liberdade. 
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Definir a medida – e sobretudo os limites – dessa intervenção é que se 

afigura como a real problemática nesse cenário de interesses conflitantes. A 

liberdade é condição pressuposta, cujo decote, com fundamento na soberania fiscal, 

é possível. Mas essa possibilidade de intervenção, numa leitura integrada dos 

dispositivos constitucionais, deve ser estritamente limitada, vez que os incisos XXII e 

XXIII do Art. 5º e os incisos II e III do Art. 170 consagram a propriedade privada 

como direito individual de relevante valor social. 

 

A mais disso, o Art. 5º, inciso LIV, da Constituição estabelece que a 

privação dessa propriedade apenas se afigura viável dentro que se nomina de 

devido processo legal. Isto significa, numa conotação ampla, que não há viabilidade 

expropriatória - limitadora do direito de propriedade – senão quando verificada 

dentro de um procedimento legalmente instituído. 

 

Mas o principal dispositivo limitador da intervenção estatal – seja ela 

calcada no ideal de soberania ou em qualquer outro fundamento – é, 

indubitavelmente, o inciso II, do Art. 5º da Constituição Federal. O enunciado 

segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei"74 é dos mais deterministas de todo o texto constitucional. A 

redação do dispositivo normativo erige na lei (elemento dogmático simbólico) a 

pedra de toque entre a intervenção sistemicamente admitida e aquilo que desborda 

o campo legitimo da atuação interventiva do Estado. 

 

A legalidade, portanto, é a baliza inexorável que condiciona a ponderação 

entre os postulados da livre iniciativa e da soberania nacional, sob o enfoque da 

tributação. É a exata medida de legitimidade da investida estatal sobre a autonomia 

privada do cidadão contribuinte e sobre seu patrimônio. A lei é, finalmente, o 

elemento apaziguador entre os princípios regentes da ordem econômica 

constitucional, num ponto onde tais mandamentos de otimização têm seu campo 

eficacial maximizado conjunta e harmonicamente na construção do modelo 

econômico definido no Art. 170 da Carta da República. 

 

                                                           
74 BRASIL, Constituição, 1988. 
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2.4. Um direito subjetivo ao planejamento tributário 

 

Desde a experiência romana, propagamos no Ocidente a lição de que “ius 

est facultas agendi” (“o direito é a faculdade de agir”). Numa leitura do brocardo à luz 

da teoria jurídica contemporânea, diz-se que não o direito de maneira geral, mas o 

direito subjetivo, enquanto reflexo da norma na conduta humana, é que corresponde 

a ideia de facultas agendi75. Nem de longe, entretanto, pode-se dizer pacífica essa 

conceituação76. Tem-se, aqui, uma das grandes questões da ciência do direito. 

 

Nesse espaço, foram desenvolvidos grandes debates doutrinários, 

sobretudo ao longo dos séculos XIX e XX. Dentre esses, destacou-se a querela 

entre Windscheid e von Iherging acerca da natureza e do fundamento jurídicos dos 

direitos subjetivos. 

 

As correntes defendidas por cada um deles são, ainda, hoje, as de maior 

relevo sobre o tema. A primeira, defendida por Windscheid, conhecida como escola 

psicológica ou teoria da vontade, fundamentava o direito subjetivo como 

consequência na ordem jurídica do elemento volitivo do sujeito. O direito, sob essa 

perspectiva psicológica, seria “o poder ou o domínio da vontade conferido pela 

ordem jurídica”77. 

 

A segunda corrente, encabeçada por von Ihering, e conhecida como 

teoria do interesse, era diametralmente oposta. O viés era eminentemente 

teleológico e alicerçava o direito subjetivo na ideia de um interesse legítimo 

juridicamente protegido, isto é, a ideia de direito voltada à finalidade do seu exercício 

e desapegada de qualquer premissa volitiva78. 

                                                           
75 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. 21ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2006. p. 29 
76 Na lição ponteana: “(...) o direito subjetivo foi abstração, a que sutilmente se chegou, após o exame 
da eficácia dos fatos jurídicos criadores de direitos. A regra jurídica é objetiva e incide nos fatos; o 
suporte fático torna-se fato jurídico. O que, para alguém, determinadamente, dessa ocorrência 
emana, de vantajoso, é direito, já aqui subjetivo, porque se observa do lado dêsse alguém, que é o 
titular dele.” In PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo V. 
Rio de Janeiro: Editora Borsoi, 1955. p. 225. 
77 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 107. 
78 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. 21ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2006. p. 34-35. 
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O problema de ambas, pontua Orlando Gomes, está na incompletude 

decorrente do unilateralismo de suas perspectivas. Uma é excessivamente 

subjetivista, desconsiderando a relevância da finalidade na adequação do exercício 

de um direito, ao passo que a outra se mostra demasiadamente finalística, 

quedando por desconsiderar a relevância da vontade no impulso para o exercício de 

qualquer direito79. 

 

Suplantando essa incompletude de lado a lado, o jurista alemão Georg 

Jellinek integrou os elementos volitivo e teleológico numa definição ou teoria mista, 

segundo a qual o direito subjetivo teria por fundamento um interesse legitimo 

juridicamente protegido, mas mediante o reconhecimento de uma vontade do 

sujeito80. Definição semelhante fora partilhada nacionalmente pelos civilistas Caio 

Mario da Silva Pereira81 e Orlando Gomes82 e será tomada como premissa neste 

trabalho monográfico. 

 

Mas é certo que não basta a vontade e o interesse para se dizer lícito e 

legítimo o gozo de um direito subjetivo qualquer. É preciso também que ambos 

sejam pautados dentro dos limites que o ordenamento fixa para o exercício daquele 

direito, notadamente a finalidade econômica e social do direito, a boa-fé e os bons 

costumes83. 

 

Assim o é, porque a todo direito corresponde uma obrigação/dever (“jus et 

obligatio sunt correlata”). O direito de alguém de agir com vistas a obtenção de uma 

finalidade legítima gera um dever correlato à coletividade, no sentido de que seja 

respeitado o exercício daquele direito subjetivo. Mas essa não é uma regra absoluta 

no sistema jurídico brasileiro. 

 

                                                           
79 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 107-129. 
80 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 108. 
81 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 1. 21ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2006. p. 36. 
82 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 108. 
83 Sobre o abuso de direito detalharemos no Capítulo III. 



46 
 

A todo direito se impõem limites, os quais decorrem da própria 

convivência em sociedade e do fechamento lógico do sistema social. Se assim não 

fosse e qualquer direito subjetivo pudesse ser exercido em absoluto pelo sujeito, 

haveríamos de enfrentar a possibilidade lógica – ainda que factível apenas 

hipoteticamente – que alguém “A”, respaldado no exercício de um direito subjetivo 

“Y,” pudesse exigir de outrem “B” o cumprimento de um dever “X” – correlato ao 

direito “Y” – absolutamente incompatível, por sua vez, com um determinado direito 

subjetivo de “B”84. 

 

A equação lógica dos direitos e obrigações simplesmente não fecharia se 

o exercício dos direitos subjetivos fosse ilimitado. 

 

A teoria do abuso de direito, positivada em nosso ordenamento pelo Art. 

187 do Código Civil é o fiel que regula esta balança entre o exercício de direitos 

subjetivos e os deveres correlatos. Resultante de “concepção relativista dos 

direitos”85 o abuso exige o “uso normal do direito” – para usar a expressão de 

Orlando Gomes86 – como requisito de sua validez, obstando o exercício anormal e 

desbordado de um direito em prejuízo de terceiros. Para tanto, vale-se justamente 

das três balizas mencionadas acima, quais sejam: a finalidade econômica e social 

do direito, a boa-fé e os bons costumes. Fora desses limites, o exercício de um 

direito subjetivo é dito abusivo e perde, consequentemente, legitimidade e licitude87. 

Este tema voltará a ser objeto de análise no capítulo III, quando tratarmos das 

limitações ao planejamento tributário. 

 

Direito subjetivo, enfim, é resultado de uma “vontade de agir” à vista de 

um interesse concreto e juridicamente protegido, feito na observância dos limites 

sistemicamente impostos pela ordem jurídica. Dessa premissa científica é que 

                                                           
84 “Todo direito subjetivo, como produto da incidência de regra jurídica, é limitação à esfera de 
atividade de outro, ou de outros possíveis sujeitos de direito (=outras pessoas)” in PONTES DE 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo V. Rio de Janeiro: Editora 
Borsoi, 1955. p. 232. 
85 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 131. 
86 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 135. No mesmo 
sentido, BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Ed. revista e atualizada por Caio Mário 
da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. p. 275-276. 
87 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 131-139. 
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haveremos de partir para tratar do tema no âmbito do planejamento patrimonial e 

tributário. 

 

Falar em um direito subjetivo ao planejamento e, especificamente, ao 

planejamento voltado à redução da carga tributária incidente sobre a atividade 

econômica de determinada pessoa é consequência que se extrai do reconhecimento 

da eficiência como interesse legítimo do administrador (lato sensu) na gestão 

patrimonial que lhe é confiada. 

 

Se, por um lado, a busca pela eficiência confere fundamento ético ao 

planejamento tributário (elisão fiscal)88 – o que não tem espaço no modelo sistêmico 

autopoiético – por outro, a eficiência enquanto finalidade legítima funciona também 

como elemento fundante de um direito subjetivo voltado ao exercício da liberdade de 

“ser econômico” na gestão do próprio patrimônio, inclusive no que tange à 

minoração dos custos tributários que influenciam na acumulação desse patrimônio89. 

 

A livre iniciativa e autonomia da vontade na condução e organização dos 

negócios privados são direitos de matriz constitucional, lastreados nos próprios 

marcos constitucionais da ordem econômica e que se prestam a fundamentar as 

estratégias adotadas pelos contribuintes na busca pela redução dos custos e das 

despesas envolvidos em suas atividades econômicas. Mas, o direito ao 

planejamento voltado à eficiência patrimonial é autônomo em relação a esses dois 

primeiros, no que pese extraia dali seu fundamento constitucional90. 

 

Organizar uma determinada atividade econômica de forma menos 

onerosa e, consequentemente, mais eficiente é direito que assiste ao contribuinte, 

desde que aja licitamente para esse fim. 

 

                                                           
88 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 93. 
89 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 93-97. 
90 Em sentido contrário, enxergando o direito tributário como puro e simples consectário da autonomia 
privada, convém citar o professor Hugo de Brito Machado em MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 
Planejamento Tributário. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. p. 29-34. 
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A eficiência atua no sistema econômico como elemento de distinção entre 

os agentes que permanecerão no mercado e aqueles que serão excluídos. E isso 

não é produto de nosso tempo; é lógica que perpassa os séculos de vigência de um 

modelo econômico capitalista no Ocidente. A sociedade capitalista naturalmente 

premia a eficiência e condena a ineficiência à bancarrota91. 

 

Logo, pode-se dizer que é interesse legítimo de qualquer entidade – 

especialmente da empresa – a busca pela eficiência. É um interesse de manter-se 

no mercado, de forma competitiva, através da majoração das receitas e da redução 

dos custos e despesas envolvidos na atividade empresarial, dentre os quais tão 

pesadamente incide a carga tributária brasileira. 

 

E esse interesse voltado à eficiência da atividade empresarial é não 

apenas legitimado pela lógica do sistema econômico capitalista, como também é 

protegido pelo sistema jurídico. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro impõe à atividade empresária a busca 

pela maximização do lucro na atividade desempenhada, ao que autores como 

Edmar Oliveira de Andrade Filho denominam princípio da lucratividade92. É assim 

com a Lei das Sociedades Anônimas, quando protege o interesse do acionista de 

perceber o dividendo adequado à atuação da empresa mercado, impedindo a 

utilização de subterfúgios contábeis para minoração do lucro a ser distribuído e 

também quando impõe, já no Art. 2º da Lei Federal 6.40493, a finalidade lucrativa às 

atividades empresárias. Caminho legislativo semelhante ao positivado no Art. 966 do 

                                                           
91 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária. São Paulo: 
Editora Dialética, 1998. p. 25. 
92 O que nominamos princípio da lucratividade, na linha do que faz Andrade Filho é bastante visto na 
doutrina empresarialista em referências aos fins econômicos da empresa, consoante faz o 
pernambucano Carvalho de Mendonça em MENDONÇA, J.X. Carvalho de. Tratado de Direito 
Comercial Brasileiro. Vol. 1. Livro 1. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Livraria Freitas Bastos S/A, 1957. 
p.424-428; e, mais modernamente, Haroldo Malheiros e Duclerc Verçosa em MALHEIROS, Haroldo; 
VERÇOSA, Duclerc. Direito Comercial: teoria geral. 4ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2014. p. 119-122. 
93 “Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à 
ordem pública e aos bons costumes.” In BRASIL, Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976. 
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Código Civil94, que coloca o intuito lucrativo como objeto essencial da atividade 

empresária. 

 

Da mesma forma ocorre, na legislação tributária, com as chamadas 

“opções fiscais”, através das quais o ordenamento confere ao contribuinte a 

possibilidade de optar por uma ou outra forma de tributação, o que, não raro, leva à 

redução suntuosa do custo tributário. Alguns autores, como André Mendes Moreira, 

chegam a nominar essas figuras normativas como “elisão induzida pela lei”95. 

 

Exemplo clássico das “opções fiscais”96 é a possibilidade que confere o 

Decreto Federal nº. 3.000/99 às empresas de optarem entre os regimes de “Lucro 

Real”, “Lucro Presumido” ou “Lucro Arbitrado” na apuração do resultado tributável do 

exercício fiscal. Outro exemplo é a possibilidade conferida às empresas de 

escolherem livremente o domicílio para instalação de suas unidades produtivas, 

permitindo que se angarie, com isso, incentivos fiscais existentes em determinadas 

áreas ou Estados da Federação. 

 

Como pontua Héctor Villegas, a instituição dessas “opções fiscais” é 

deveras comum no ordenamento jurídico brasileiro e a existência delas é prova 

cabal da tutela estatal sobre o interesse legítimo do contribuinte de buscar a 

eficiência tributária nas suas operações e atividades97. 

 

Nesta linha foi que, em Abril de 2012, o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda, julgando do Recurso Voluntário 

de nº. 10680.724392/2010-28, proferiu importante precedente, em que reconheceu a 

                                                           
94 “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.” In BRASIL. Lei 10.406 de 10 de 
Janeiro de 2002. 
95 MOREIRA, André Mendes. Elisão e Evasão Fiscal – limites ao planejamento tributário. Revista da 
Associação Brasileira de Direito Tributário. Belo Horizonte, Vol. 21, mar.-abr. 2003 pp. 11-17. 
Disponível em: http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf. Acesso em 
25/09/2017. 
96 Marco Aurélio Greco abordou com brevidade a questão, aduzindo serem as opções fiscais “figuras 
criadas pelo ordenamento, propositalmente, formuladas e colocadas à disposição do contribuinte para 
que delas se utilize, conforme a sua conveniência.” In GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal 
e Interpretação da Lei Tributária. São Paulo: Editora Dialética, 1998. p. 92. 
97 VILLEGAS, Hector B. La Evasión Tributaria. Revista de Direito Público. nº. 25. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1973. p. 31. Apud. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento 
Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. p. 93. 

http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf
http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf
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existência do direito subjetivo ao planejamento tributário. O Acórdão restou assim 

ementado: 

 

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ  
(...) 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELISÃO. EVASÃO.  
Em direito tributário não existe o menor problema em a pessoa agir para 
reduzir sua carga tributária, desde que atue por meios  lícitos (elisão). A 
grande infração em tributação é agir intencionalmente para esconder do 
credor os fatos tributáveis (sonegação).  
ELISÃO.  
Desde que o contribuinte atue conforme a lei, ele pode fazer seu 
planejamento tributário para reduzir sua carga tributária. 0 fato de sua 
conduta ser intencional (artificial), não traz qualquer vicio. Estranho seria 
supor que as pessoas só pudessem buscar economia tributária licita se 
agissem de modo casual, ou que o efeito  tributário  fosse acidental.  
SEGURANÇA JURÍDICA.  

A previsibilidade da tributação é um dos seus aspectos fundamentais.”98 
 

Com efeito, o interesse consubstanciado na busca pela eficiência, através 

da maximização de receitas e redução de custos e despesas, especialmente o custo 

tributário, é capaz de alicerçar um direito subjetivo próprio do contribuinte ao 

planejamento tributário, posto que é interesse legítimo juridicamente protegido. 

 

2.5. Um dever objetivo de planejamento tributário 

 

A busca por eficiência na execução dos atos da vida privada é direito 

disponível a todo particular na gestão de seu patrimônio. O planejamento tributário é 

fruto, no mais das vezes, do exercício de um direito subjetivo do contribuinte, através 

do qual se otimiza a execução de determinada operação, com a redução de custos e 

despesas inerentes a ela, maximizando seu resultado positivo. 

 

Há casos, porém, em que o planejamento tributário deixa de ser apenas 

um direito subjetivo, para se impor como dever exigível de algumas pessoas em 

razão de disposição legal ou submissão contratual. Nesses casos, fala-se na 

existência de um dever objetivo de planejamento tributário99. 

                                                           
98 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF/MF). 
Acórdão no Recurso Voluntário de nº. 10680.724392/2010-28. Relator para acórdão: Con. Carlos 
Eduardo de Almeida Guerreiro. Disponível em: http://www.portaltributario.com.br/tributario/gerdau-
permissao-agio-interno1.pdf. Acesso em 28/09/2017. 
99 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 97-103. 
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Dever é efeito que se extrai de uma obrigação. Aquele que tem o dever 

de prestar algo, o tem porque é sujeito passivo de uma relação obrigacional que tem 

por objeto aquela determinada prestação. Enquanto há, num polo da relação 

jurídica, o dever; existe, no outro, o direito de exigir a prestação devida. Essa é a 

representação genérica do liame obrigacional. 

 

As obrigações, a seu turno, têm fontes próprias. A fonte mediata de toda 

obrigação é Lei, dita por Orlando Gomes “a causa eficiente de toda obrigação”. Mas, 

no plano imediato, as obrigações podem ter três tipos de causa: (i) nos negócios 

jurídicos (contratos), (ii) nos atos jurídicos não negociais (atos unilaterais e atos 

ilícitos) ou (iii) na própria Lei100. Essas três são classes causais de que se originam 

as obrigações101. 

 

Quando se fala em um dever de planejamento tributário imponível a 

algumas pessoas é em referência a uma obrigação de eficiência na gestão de algum 

patrimônio que foi confiado a essas pessoas por alguma razão pregressa. É o que 

ocorre, por exemplo, nos casos do tutor, do curador, do mandatário e, 

especialmente, do administrador de empresa. Em todos esses casos, há uma 

pessoa a quem se incumbe a gestão de um patrimônio pertencente a terceiro, seja 

porque esse terceiro é incapaz, seja porque, deliberada e contratualmente, optou por 

transferir a gestão daqueles bens a outrem. 

 

Via de regra, a fonte da obrigação de planejamento, isto é, da obrigação 

de ser eficiente na gestão desse patrimônio de terceiro, é a mesma da que ensejou 

a transferência da administração patrimonial: em geral, a lei ou o contrato. 

                                                           
100 Caio Mário condensa os dois primeiros tipos num só, que nomina vontade humana. Juntamente 
com a lei, seriam essas as duas fontes de obrigações, conforme se pode observar em PEREIRA, 
Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 2. 25ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
201. p. 33-40. 
101 Em sentido contrário a posição de Caio Mário, que fundamenta nossa linha argumentativa, se 
posicionam Orlando Gomes e Washington de Barros Monteiro, para os quais não existem obrigações 
que tenham por fonte apenas a lei, haja vista que essa é fundamento de todas as fontes e, em 
conseguinte, de todas as obrigações por via indireta. Mas esses autores não explicam a origem de 
obrigações como a tributária, que não decorre de ato ilícito, ato unilateral, nem de negócio jurídico, 
mas, nos termos do Art. 3º do CTN, da Lei. Vejam-se em: GOMES, Orlando. Obrigações. 15ª Ed. 
Atualizada por Humberto Theodoro Jr. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001. p. 25-33; e 
MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil. Vol. 4: 
direito das obrigações, 1ª Parte. 36ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 48-59. 
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Ademais, a obrigação de ser eficiente – e de buscar no planejamento 

tributário essa eficiência – é reflexa ao direito que têm o “administrado” de ter seu 

patrimônio gerido com zelo e boa-fé por aquele a quem a Lei ou o negócio jurídico 

outorgou essa gestão. Se é certo que a todo contribuinte subsiste um direito ao 

planejamento tributário, deve haver, em paralelo, um dever por parte de quem 

gerencia o patrimônio de terceiro, no sentido de dar efetividade àquele direito de 

planejamento, tanto quanto possível e tanto faria o administrador se fosse o seu 

próprio patrimônio em jogo. 

 

O dever de planejamento tributário, destarte, afigura-se imponível 

objetivamente a qualquer pessoa que atue na gestão ou administração de 

patrimônio de terceiro, na medida em que é obrigação correlata ao direito à 

eficiência que tem o administrado102. 

 

Nos casos do tutor e do curador, a fonte da obrigação é diretamente a Lei, 

vide Arts, 1.741 e 1.781 do Código Civil, nos quais se estipula incumbir “ao tutor [ou 

curador], sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, 

cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé”103. 

 

Nos casos do mandatário e do administrador de empresa, a fonte da 

obrigação é contratual, originada do contrato de mandato ou do contrato ou estatuto 

social. Mas não por isso é dado a esses a desídia na gestão do patrimônio alheio. 

Devem, igualmente, fazê-lo como se fosse o seu próprio patrimônio. 

 

Não obstante a natureza contratual, o Código Civil institui, 

expressamente, no Art. 667, o dever do mandatário de “aplicar toda sua diligência 

habitual na execução do mandato”104, isto é, na administração dos bens de terceiro 

que foram confiados a si. 

 

                                                           
102 Linha paralela a essa é adotada em ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 
2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. p. 97-103. 
103 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. 
104 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. 
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Noutra altura, fixa, no Art. 1.011, que “o administrador da sociedade 

deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem 

ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios”105. 

Regramento esse que espelha preceito positivado na Lei das Sociedades Anônimas, 

em seu Art. 153106. 

 

Em consonância com esse conjunto de regras, é imperiosa ao 

administrador – especialmente o administrador de empresa, à vista do princípio da 

lucratividade – a busca da organização dos negócios administrados da forma mais 

eficiente permitida pelo ordenamento. Por isso mesmo é que se pode falar na 

existência de um dever objetivo, um dever de diligência por parte do administrador 

de buscar a eficiência patrimonial, com a redução dos custos e despesas que lhe 

são inerentes e, consequentemente, a maximização do seu resultado positivo. 

 

O planejamento tributário figura, nesse sentido, como mecanismo de 

efetivação da eficiência. Não é dado ao administrador fazer benesse fiscal com o 

patrimônio alheio; muito pelo contrário. Na condução proba dos negócios de 

terceiros, deve-se buscar a minoração, dentro dos limites da juridicidade, do custo 

fiscal e o planejamento tributário é voltado a essa finalidade é não apenas 

justificável, por ser direito do administrado, mas imperioso, por ser dever do 

administrador. 

                                                           
105 BRASIL. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. 
106 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado 
e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios 
negócios.” In BRASIL, Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976. 
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CAPÍTULO 3: DO CONTROLE DE VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS 

INSERIDOS NO ÂMBITO DE PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS 

 

3.1. Uma diferenciação necessária entre elisão e evasão 

 

É comum, na prática jurídica e na academia, a referência ao planejamento 

tributário como sinônimo de “elisão fiscal”, em oposição ao conceito de “evasão 

fiscal”, revestindo o primeiro de licitude e relegando ao segundo toda sorte de 

estratégias ilícitas dolosamente engendradas pelos contribuintes com vistas à 

redução do ônus tributário que se lhes impõe por qualquer razão107. 

 

Diferenciar e definir essas duas expressões é tarefa a que 

recorrentemente se dedica a doutrina, como ponto de partida para a discussão sobre 

os limites de validade do planejamento tributário. Dentro dos limites, tem-se elisão; 

fora deles, há evasão. Cravar os mourões que demarcam os limites da licitude, no 

entanto, não é tarefa das mais fáceis, especialmente porque muitas das táticas 

elisivas caminham no limiar da validez, oferecendo economia de tributos impactante 

sob alto risco. 

 

Para o enfrentamento da questão e posicionamento da moldura normativa 

de validade sobre esses negócios jurídicos no direito tributário, dois têm sido os 

critérios elementares: o critério cronológico (ou temporal) e o critério da validade 

formal (ou da licitude dos meios)108. 

 

O critério cronológico atua no registro do momento da execução dos atos 

jurídicos voltados à economia tributária. O parâmetro distintivo é o momento de 

                                                           
107 Neste sentido, ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2016. p. 21-24; MOREIRA, André Mendes. Elisão e Evasão Fiscal – limites ao 
planejamento tributário. Revista da Associação Brasileira de Direito Tributário. Belo Horizonte, 
Vol. 21, mar.-abr. 2003 pp. 11-17. Disponível em: http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-
ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf. 
Acesso em 25/09/2017; Eduardo Sabbag em MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Planejamento 
Tributário. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. p. 171-192. 
108 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Planejamento Fiscal: teoria e prática. São Paulo: Editora 
Dialética, 1998. p. 170-176 

http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf
http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf
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ocorrência do fato gerador, com a prática de conduta descrita em Lei como hipótese 

de incidência tributária. Esse termo, então, passa a ser baliza temporal demarcatória 

da validez de qualquer ato ou negócio jurídico tendente a minorar ou afastar a 

obrigação tributária principal. Se os atos elisivos são procedidos antes que o 

contribuinte venha a praticar o fato gerador, a conduta é lícita. Porém, se a execução 

daqueles atos pretensamente elisivos se der posteriormente a ocorrência do fato 

gerador, transbordam-se os limites de validade do ato ou negócio jurídico, que, com 

isso, assume feição ilícita109. 

 

A razão de ser do critério cronológico é calcada no momento de 

surgimento da obrigação tributária principal, que se faz ato jurídico perfeito com a 

ocorrência do fato gerador. Assim o é, porque os Arts. 113, §1º, e 114 do Código 

Tributário Nacional estipulam ser o fato gerador a situação necessária e suficiente à 

criação da obrigação tributária principal, de modo que sua ocorrência cria, per si, a 

obrigação de pagar o tributo. A obrigação tributária nasce e se perfaz com a 

realização do fato gerador. Nada mais, a partir daí, a modifica materialmente, senão 

para extingui-la ou excluí-la nos estritos termos dos Arts. 156 e 175 do Código 

Tributário Nacional respectivamente.  

 

É inviável, sob a perspectiva lógico-sistêmica, admitir que um ato 

supostamente elisivo praticado posteriormente a esse momento de criação da 

obrigação venha a modificá-la. Mesmo porque todos os elementos que a Lei diz 

serem necessários e suficientes à constituição e exigibilidade da obrigação tributária 

já haviam sido constituídos em momento pregresso.  

 

Mas o critério temporal não serve isoladamente para apartar elisão e 

evasão em todos os cenários. Exemplo disso é o que se verifica com a emissão de 

“notas fiscais calçadas”, esquema fraudulento, em que o contribuinte ludibria a 

administração tributária, emitindo informações diversas nas duas vias do documento 

fiscal de venda de mercadoria. A nota fiscal que é remetida ao comprador contém as 

informações corretas da venda (valor, quantidade, espécie), ao passo que a via que 

fica retida no estabelecimento comercial e que servirá de base para a fiscalização 

                                                           
109 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Planejamento Fiscal: teoria e prática. São Paulo: Editora 
Dialética, 1998. p. 174. 
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fazendária ostenta dados diversos, via de regra, consignando valor inferior para a 

operação. Perceba-se que, nesse exemplo, a ”nota fiscal calçada” é emitida antes 

da realização do fato gerador do ICMS (circulação de mercadoria), o que atende ao 

critério temporal de validez do ato jurídico elisivo. O problema está na forma, no 

meio fraudulento utilizado pelo contribuinte para minorar a incidência do tributo.  

 

Evidentemente, que não há, no exemplo acima, elisão fiscal, mas sim 

evasão. 

 

Há casos em que os atos de evasão fiscal dão-se antes da realização do 

fato gerador – atendendo ao requisito de validade do critério cronológico – mas 

padecem de ilicitude os meios empregados para minoração ou até exclusão do ônus 

fiscal. Por isso, aliado ao critério temporal, a distinção entre os fenômenos elisivo e 

evasivo perpassa verificação formal, pelo critério de licitude dos meios. 

 

Os atos e negócios jurídicos envolvidos no seio de planejamentos 

tributários são fenômenos do direito privado, que – ao menos a princípio – apenas 

atingem algum resultado tributário, que se manifesta no plano da eficácia. Os testes 

de existência e o controle de validade formal do ato ou negócio jurídico, contudo, 

devem ser feitos em planos pregressos a essa fase eficacial, ainda no âmbito do 

direito privado. 

 

O parâmetro delimitador da validade dos atos jurídicos elisivos observa, 

exclusivamente, a validade. O ato ou negócio jurídico deve obedecer aos requisitos 

gerais de validade insculpidos na base dogmática do direito brasileiro e literalizados 

nos Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código Civil. 

 

Com efeito, será válido o ato jurídico se: (i) tiver objeto lícito, possível e 

determinado ou determinável (Arts. 104, II, e 166, II e III, CC); (ii) adotar forma 

prescrita ou não defesa em lei (Arts. 104, III, e 166, IV, CC) ; (iii) revestir-se das 

solenidades essenciais, quando legalmente exigidas (Art. 166, V, CC); (iv) não tiver 

por objeto a fraude à lei imperativa (Art. 166, VI, CC); (v) não for fundado em 

simulação (Art. 167, CC); e, finalmente, (vi) não representar uso abusivo do direito 

subjetivo ao planejamento tributário (Art. 187, CC). 
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Note-se que os dispositivos normativos apontados reputam nulo os atos 

jurídicos eivados, em síntese, de quatro vícios: fraude, simulação, abuso de direito e 

defeito formal insanável do ato. Fora dessas classes, têm-se vícios sanáveis ou a 

regularidade do ato, mas inexiste nulidade. 

 

Observadas essas regras, ademais, não há que se cogitar em qualquer 

limitação adicional. Doutro modo, estar-se-á a violar os mandamentos de otimização 

da livre iniciativa e da autonomia privada, na medida em que há de ser obrigado a 

fazer ou de fazer nada, senão em virtude de Lei. 

 

Pois bem. Uma definição prática– evitando-se, aqui, maiores embates 

etimológicos – dos fenômenos de elisão fiscal e evasão fiscal decorre da 

congregação dos dois critérios (temporal e de validade formal) acima detalhados110. 

 

Os atos jurídicos engendrados como planejamento tributário serão lícitos 

e, em conseguinte, caracterizados como elisão fiscal, quando os meios de se utilizar 

o contribuinte para obter a redução de sua carga fiscal forem lícitos, nos moldes dos 

Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código Civil, e executados anteriormente ao 

momento de ocorrência do fato gerador do tributo que se pretende elidir. Atendidos, 

cumulativa e concomitantemente, os critérios cronológico e de validade formal. 

 

Por outro lado, serão ilícitos e, consequentemente, reputados como 

evasão fiscal os atos e negócios jurídicos adotados pelo contribuinte com vistas a 

redução de seu custo fiscal, quando executados por meio de atos ilícitos – seja por 

fraude, simulação, abuso de direito ou defeito insanável do ato – ou em momento 

posterior à ocorrência do fato gerador do tributo que se pretendia elidir. Para 

caracterizar a evasão basta a inobservância de um dos critérios, quer seja o 

temporal, quer seja o de validade formal. 

 

                                                           
110 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Planejamento Fiscal: teoria e prática. São Paulo: Editora 
Dialética, 1998. p. 174; MOREIRA, André Mendes. Elisão e Evasão Fiscal – limites ao planejamento 
tributário. Revista da Associação Brasileira de Direito Tributário. Belo Horizonte, Vol. 21, mar.-abr. 
2003 pp. 11-17. Disponível em: http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf. Acesso em 
25/09/2017. 

http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf
http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/12/Elisao-e-Evasao-Fiscal_Limites-ao-Planejamento-Tributario.pdf
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Essas são as regras basilares fornecidas pela dogmática jurídica (sistema 

de direito positivo) para o controle de validade dos atos jurídicos de planejamento 

tributário executados sob o império do direito brasileiro. Qualquer interpretação 

limitadora do exercício do direito subjetivo ao planejamento tributário, destarte, deve 

fazer referência àquelas normas elementares, sob pena de inadequação sistêmica e 

absoluta falta de cogência. 

 

3.2. O conceito (prescindível) de elusão fiscal  

 

Para além dos conceitos de elisão e evasão fiscal, parte da doutrina 

tributária brasileira tem feito comum referência ao conceito de “elusão fiscal”, como 

um fenômeno terceiro entre a elisão e a evasão. 

 

O professor Heleno Torres111 foi, em grande medida, o responsável pela 

disseminação do conceito de elusão fiscal na ciência jurídica brasileira. Elemento 

que tem sua origem no direito fiscal italiano.  

 

O fenômeno da elusão se verificaria nos casos em que, mesmo 

atendendo aos requisitos dos critérios temporal e de validade formal, os atos 

jurídicos executados pelo contribuinte no âmbito de um planejamento tributário 

quedassem ilícitos. Consoante defende o professor pernambucano, esse é o caso 

dos planejamentos tributários calcados em simulação ou fraude à lei, pois haveria 

regularidade formal e temporal, mas o resultado obtido, ainda assim, padeceria de 

invalidez. In litteris: 

 

“Assim cogitamos da ‘elusão tributária’ como sendo o fenômeno pelo qual o 

contribuinte, mediante organização planejada de atos lícitos, mas 

desprovidos de “causa” (simulados ou com fraude à lei), tenta evitar a 

subsunção de ato ou negócio jurídico ao conceito normativo de fato típico e 

a respectiva imputação da obrigação tributária. Em modo mais amplo, 

elusão tributária consiste em usar de negócios jurídicos atípicos ou indiretos 

desprovidos de “causa” ou organizados com simulação ou fraude à lei, com 

a finalidade de evitar a incidência de norma tributária impositiva, enquadrar-

                                                           
111 Em TORRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado: autonomia privada, simulação, elusão 
tributária. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2003, passim. 
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se em regime fiscalmente mais favorável ou obter alguma vantagem fiscal 

específica.”112 

 

A despeito do mérito etimológico da expressão e do peso dos que a 

utilizam, parece dispensável recorrer a mais essa categoria jurídica para o controle 

de validade dos negócios jurídicos no âmbito do planejamento tributário. Isto porque 

o conceito de evasão fiscal – nos moldes amplificados que foram apresentados no 

item anterior – já abarca as hipóteses de invalidação do ato jurídico compreendidas 

no conceito de elusão fiscal, a saber: a simulação e a fraude à lei. O conceito de 

elusão é, por isso, prescindível. 

 

A origem da utilização da expressão, no entanto, denota uma 

necessidade da doutrina de fugir aos parâmetros anacrônicos que impregnavam o 

controle de validade dos atos jurídicos no direito tributário até meados da década de 

1990. Àquele tempo, falava-se em tipicidade cerrada como princípio decorrente da 

estrita legalidade tributária, sob a qual eram admitidos por válidos quaisquer atos 

jurídicos voltados à redução do custo fiscal do contribuinte, desde que não atentasse 

contra mandamento legal expresso113. 

 

Nesse prisma, o fundamento do direito ao planejamento tributário seria a 

inexistência de vedação à ação do contribuinte voltada a redução ou exclusão de 

determinado efeito tributário114. Essa era uma perspectiva bastante publicista, visto 

que se valia da estrita legalidade administrativa para outorgar carta branca a 

criatividade contribuinte na criação de formas jurídicas menos custosas, muitas das 

quais eram patente simulação de outros atos mais onerosos. A evasão fiscal, então, 

seria categoria jurídica residual, à qual eram relegados apenas os atos e negócios 

jurídicos executados em forma defesa por lei ou que contivessem objeto ilícito. 

 

                                                           
112 TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, 
elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.p. 189 
113 Mesmo naquela época o princípio da tipicidade cerrada já era alvo de duras críticas de parte da 
doutrina, como visto em GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei 
Tributária. São Paulo: Editora Dialética, 1998. p. 59-60. 
114 Defesa nesse sentido ainda mantém o professor Hugo de Brito Machado, em MACHADO, Hugo de 
Brito (Coord.). Planejamento Tributário. São Paulo: Editora Malheiros, 2016. p. 29-34. 
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Mas o próprio conceito de evasão fiscal evoluiu na doutrina e no direito 

positivo, tanto na seara tributária, quanto no âmbito criminal. A evasão deixou de ser 

conceito residual e o combate a seus efeitos socialmente nocivos é, hoje, bandeira 

quase comum entre os operadores do direito. 

 

Ademais, nem toda evasão é criminosa, não se amoldando 

necessariamente ao tipo penal do Art. 1º da Lei nº. 8.137/90. É preciso entender a 

evasão como gênero contraposto à elisão fiscal. Gênero que tem como uma de suas 

espécies a evasão fiscal criminosa da Lei 8.137/90, mas que nesse caso só se 

configura com o preenchimento dos requisitos psicológicos115 (mormente o dolo e a 

intenção de fraudar o erário) do tipo penal. 

 

Nesse passo, o viés publicista que era adotado no controle de validade de 

atos jurídicos privados deve ser deixado de lado, como já se defendeu no item 

anterior. Os institutos do controle de validade são próprios à teoria geral do direito; 

não específicos ao direito tributário (a menos que se esteja a tratar de atos da 

Administração Pública) e, no que se refere aos atos e negócios jurídicos 

compreendidos no âmbito de planejamentos tributários – cuja natureza é afeta ao 

direito privado – é preciso recorrer à dogmática privatista para estabelecer as balizas 

de validez. 

 

Quando tratamos da evasão fiscal (gênero), sempre o fizemos em 

referência aos Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código Civil, porque é esse o 

conjunto normativo elementar do sistema jurídico para a dogmática das nulidades. 

Tais dispositivos contêm regramentos especificamente voltados aos casos de fraude 

à lei e simulação, de que trata o conceito de elusão fiscal. 

 

O Art. 104, III, e o Art. 166, IV e V, do Código Civil prescrevem ser nulo o 

ato jurídico praticado sob forma proibida por lei ou em inobservância de qualquer 

                                                           
115 Consoante leciona Cláudio Brandão, Catedrático de Direito Penal da Faculdade de Direito do 
Recife, “A teoria da vontade é a doutrina clássica do dolo; segundo ela, a essência do dolo está na 
vontade de realizar o ato. Essa vontade se projeta até além do mero movimento corpóreo, porque a 
vontade de realizar o ato inclui a própria realização do resultado.” E arremata o criminalista 
pernambucano: “Um grande expoente da teoria da vontade é Francesco Carrara. Ele reconhece o 
dolo sempre que o agente tem a intenção de produzir o resultado. O mestre dos mestres definiu o 
dolo como a intenção mais ou menos perfeita de praticar um ato contrário à lei.” In. BRANDÃO, 
Cláudio. Curso de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. p. 157-60. 
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solenidade nela exigida. O Art. 104, II, e o Art. 166, II, do mesmo diploma legal, por 

sua vez, reputam igualmente nulos os atos que tenham por objeto interesse ilícito. 

Por fim, o Art. 167 do Código Civil já estabelece a nulidade do ato ou negócio 

jurídico simulado, asseverando a prevalência do que fora dissimulado. 

 

Destarte, as situações a que eventualmente poderia servir a teoria da 

elusão fiscal se esgotam quando os limites conceituais da dogmática das nulidades 

no âmbito tributário são dilatados, pois a consequência da nulidade já é a evasão 

fiscal e seria, então, despicienda a mantença de outra categoria para referir a 

situações já referíveis por categoria conceitual anterior. É, enfim, por essa razão que 

o conceito de elusão fiscal é, contemporaneamente, prescindível. 

 

3.3. A teoria do propósito negocial na jurisprudência administrativa do antigo 

Conselho de Contribuintes e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 

CARF 

 

Em 2008, o professor Luís Eduardo Schoueri publicou “Planejamento 

Tributário e o ‘Propósito Negocial’”116, obra em que expôs os resultados de uma 

pesquisa por ele coordenada, através da qual fora mapeada a jurisprudência 

administrativa do antigo Conselho de Contribuintes e do atual Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF em matéria de controle de validade dos 

atos jurídicos elisivos. 

 

A pesquisa chegou a conclusão de que havia três argumentos 

preponderantes do Fisco para invalidar planejamentos tributários adotados pelos 

contribuintes. O primeiro desses argumentos é a fraude à lei, ocasião em que o ato 

jurídico elisivo não poderia ter validade por contrariar disposição legal e que tem 

amparo no que comentamos quando fizemos referência ao Art. 166, VI, do Código 

Civil117. 

 

                                                           
116 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. 
117 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 13-20. 
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O segundo fundamento comumente visualizado na práxis jurisprudencial 

é o da simulação, em que se compreendem os atos e negócios jurídicos desprovidos 

de qualquer causa e que visam encobrir a existência de outro ato (dito dissimulado), 

por se revestir de efeitos fiscais mais gravosos às partes. A simulação, da mesma 

forma que a fraude a lei, já foi objeto de análise neste trabalho, quando a incluímos, 

em referência ao Art. 167 do Código Civil, no espectro de atos jurídicos inválidos que 

consubstanciam a evasão fiscal118. 

 

Por fim, a pesquisa identificou que o terceiro argumento corriqueiramente 

articulado pela Fisco para vergastar a validez de planejamentos tributários 

engendrados pelos contribuintes no livre exercício de um direito subjetivo que lhes 

assiste era o da ausência de propósito negocial e extra-tributário que justificasse a 

realização do ato jurídico elisivo, em detrimento do ato – dito “normal” – de gestão 

patrimonial119. 

 

Em relação àquelas duas primeiras retóricas da invalidez, não é 

novidadeira a posição do Tribunal Administrativo em utilizá-las para controle de 

validade dos planejamentos tributários irregulares. A orientação é consonante com a 

teoria geral do controle de validade dos atos jurídicos dogmatizada no sistema 

jurídico brasileiro nos Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código Civil. 

 

Ainda que não haja expresso reconhecimento pelo Fisco da aplicação dos 

dispositivos normativos do Código Civil para fundamentar simbolicamente os juízos 

de invalidade procedidos, as estruturas normativas que dão sustentação à 

invalidação das operações elisivas naqueles dois casos guarda fundamento nos 

citados dispositivos normativos do direito privado. A toda evidência, as estruturas 

normativas ali utilizadas (simulação e fraude à lei) são, efetivamente, elementos do 

sistema de direito positivo, e fazem parte da teoria geral das nulidades no direito, 

razão pela qual não há dúvida sobre a correção de sua aplicação também no âmbito 

de controle dos planejamentos tributários.  

                                                           
118 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 13-20. 
119 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 441-491. 
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O mesmo, entretanto, não acontece com a terceira das sobreditas 

retóricas da invalidade. Nela, o fundamento pelo qual se afirma inválido o ato jurídico 

elisivo é calcado na tese de “ausência de propósito negocial” ao ato, que é 

fundamento estranho a qualquer dos regramentos estampados pelo ordenamento 

nos multirreferidos Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código Civil. Isto é, é 

fundamento de controle de validade estranho à base dogmática geral do controle de 

validade dos atos jurídicos positivada no sistema brasileiro. Essa peculiaridade 

sistêmica traz grande controvérsia ao caso. 

 

A teoria do propósito negocial (ou business purpose doctrine) teve origem 

no direito norte-americano. É construção jurisprudencial da primeira metade do 

século XX, sistematizada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no emblemático 

julgamento do caso Gregory vs. Helvering, em 1935 e deriva de doutrina anterior, 

conhecida como substance over form120.  

 

O juiz Sutherland assentou da seguinte forma a “opinião da corte” sobre o 

caso, definindo, nesse passo, o conceito do business purpose doctrine: 

 

“(…) The legal right of a taxpayer to decrease the amount of what otherwise 

would be his taxes, or altogether avoid them, by means which the law 

permits, cannot be doubted. United States v. Isham, 17 Wall. 496, 84 U. S. 

506; Superior Oil Co. v. Mississippi, 280 U. S. 390, 280 U. S. 395-396; 

Jones v. Helvering, 63 App.D.C. 204, 71 F.2d 214, 217. But the question for 

determination is whether what was done, apart from the tax motive, was the 

thing which the statute intended. The reasoning of the court below in 

justification of a negative answer leaves little to be said. 

 

When subdivision (B) speaks of a transfer of assets by one corporation to 

another, it means a transfer made "in pursuance of a plan of reorganization" 

[§ 112(g)] of corporate business, and not a transfer of assets by one 

corporation to another in pursuance of a plan having no relation to the 

business of either, as plainly is the case here. Putting aside, then, the 

question of motive in respect of taxation altogether, and fixing the character 

                                                           
120 WAIZER, Harry. Business Purpose Doctrine: The Effect of Motive on Federal Income Tax Liability, 
49 Fordham Law Review 1078 (1981). Disponível em: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol49/iss6/7. 
Acesso em 20/07/2017. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/84/496/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/84/496/case.html#506
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/84/496/case.html#506
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/280/390/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/280/390/case.html#395
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of the proceeding by what actually occurred, what do we find? Simply an 

operation having no business or corporate purpose -- a mere device which 

put on the form of a corporate reorganization as a disguise for concealing its 

real character, and the sole object and accomplishment of which was the 

consummation of a preconceived plan, not to reorganize a business or any 

part of a business, but to transfer a parcel of corporate shares to the 

petitioner. No doubt, a new and valid corporation was created. But that 

corporation was nothing more than a contrivance to the end last described. It 

was brought into existence for no other purpose; it performed, as it was 

intended from the beginning it should perform, no other function. 

 

When that limited function had been exercised, it immediately was put to 

death. 

 

In these circumstances, the facts speak for themselves, and are susceptible 

of but one interpretation. The whole undertaking, though conducted 

according to the terms of subdivision (B), was in fact an elaborate and 

devious form of conveyance masquerading as a corporate reorganization, 

and nothing else. The rule which excludes from consideration the motive of 

tax avoidance is not pertinent to the situation, because the transaction, upon 

its face, lies outside the plain intent of the statute. To hold otherwise would 

be to exalt artifice above reality and to deprive the statutory provision in 

question of all serious purpose.”121 

 

Inicialmente, a teoria do propósito negocial tinha aplicação restrita ao 

controle de validade das reorganizações societárias e de seus efeitos elisivos, que 

era justamente a controvérsia em apreço no precedente Gregory vs. Helvering. Mas 

seu âmbito de aplicação expandiu-se consideravelmente ao longo do século XX122, 

nos Estados Unidos, vindo, inclusive, a englobar as demais teorias jurisprudenciais 

do controle de validade dos atos elisivos existentes no período, para se tornar a 

principal doutrina judiciária sobre o assunto naquele país, como ainda hoje o é. 

 

Sampaio Dória foi um dos pioneiros, na ciência jurídica brasileira, a 

trabalhar o conceito de propósito negocial para controle de validade dos atos jurídico 

                                                           
121 EUA, Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Gregory v. Helvering (1935). Disponível em: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/293/465/case.html Acesso em: 20/07/2017. 
122 SUMMERS, Robert S., A Critique of the Business-Purpose Doctrine. Cornell Law Faculty 
Publications.Paper 1336, 1961. Disponível em: http://scholarship.law.cornell.edu/facpub/1336 
Acesso em: 20/07/2017. 
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à luz do citado precedente da Suprema Corte. Já na década de 1970, o autor 

traduziu a doutrina do propósito negocial como a condição de validade material pela 

qual se impõe a “existência de algum objetivo, propósito ou utilidade, de natureza 

material ou mercantil, e não puramente tributária, que induza o indivíduo à prática de 

determinados atos de que resulte a economia fiscal.”123. 

 

Os efeitos da obstinação fiscal pelo propósito negocial dos atos jurídicos 

elisivos, porém, só foi realmente sentido, no Brasil, no final da década de 1990, 

quando se operou uma sensível mudança no perfil das autoridades fiscais no 

enfretamento da erosão receitas tributárias. Deixou-se de lado as referências a 

institutos do sistema jurídico – seja do subsistema tributário ou de qualquer outro – 

para adotar postura realista, de combate aos planejamentos tributários abusivos sem 

uma sustentação dogmática una ou específica, dificultando a estratégia de defesa 

de defesa dos contribuintes que praticavam operações elisivas mais agressivas. 

 

A importação – por assim dizer – do conceito norte-americano se deu em 

condições semelhantes àquelas verificadas em relação ao conceito italiano de 

elusão fiscal no mesmo período. Era época de domínio da retórica formalista na 

interpretação e aplicação do direito tributário, marcada pelo princípio da tipicidade 

cerrada e pela exacerbação conceitual da legalidade tributária. Em consequência, as 

doutrinas do realismo norte-americano, que pregavam a valorização da substância 

econômica em detrimento das formas jurídicas adotadas no negócio tiveram papel 

central no enfrentamento teórico e superação daquele paradigma formalista. 

 

Apesar da relevância do papel cumprido, os males deixados pela 

construção de uma pragmática das nulidades no direito tributário sistemicamente 

desconectada do civil law brasileiro e sem fundamento dogmático no direito positivo 

foi deveras maior. E o problema tem contornos crescentes, visto que a teoria do 

propósito negocial se instalou na práxis da fiscalização tributária brasileira, sendo 

dos três principais argumentos utilizados pelo Fisco para declarar a invalidade de 

atos jurídicos elisivos, conforme identificado na pesquisa empírica coordenada pelo 

                                                           
123 SAMPAIO DÓRIA, Antonio Roberto. Elisão e Evasão Fiscal. 2ª Ed. Sâo Paulo: Editora 
Bushatsky, 1977. p. 75. 
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professor Schoueri124. Em resumo, resolveu-se um problema pela criação de 

diversos outros. 

 

Em 2002, a Receita Federal do Brasil enviou ao Congresso Nacional a 

Medida Provisória nº. 66/2002, em cujo Art. 14125, buscou-se definir e assentar 

dogmaticamente o propósito negocial como um requisito próprio de validade dos 

atos jurídicos, especialmente dos atos jurídicos elisivos. O projeto considerava 

carente de propósito negocial e, em conseguinte, inválido o ato ou negócio jurídico 

que fosse intencionalmente praticado da forma mais complexa ou mais onerosa, 

quando pudesse ser feito de outra forma mais simples e direta. Seria esse o 

indicativo de que a operação tivera por base unicamente a economia fiscal. 

 

Evidentemente, a inserção, na dogmática, desses parâmetros 

(complexidade e onerosidade) não logrou o êxito de resolver o problema da 

incompatibilidade do business purpose doctrine no sistema jurídico brasileiro. Os 

parâmetros aventados eram dotados de tanta vagueza quanto a própria expressão 

do propósito negocial e, por si só, incompatíveis com a livre iniciativa e a autonomia 

privada constitucional, na medida em que criavam um juízo a posteriori sobre a 

motivação dos atos jurídicos com base exclusivamente nas formas eleitas pelos 

sujeitos para a prática do ato. Isto é, a lente através da qual se objetivava ver a 

substância econômica do negócio – ou o propósito negocial extra-tributário – era a 

observação isolada da complexidade das formas adotadas e da quantidade de 

obrigações criadas de parte a parte decorrente da eleição dessa tal forma jurídica126. 

Queria-se, incongruentemente, ver materialidade através do isolamento das formas. 

O fracasso era anunciado. 

 

Não é dado ao Estado intervir na vida privada para orientar a prática de 

um ato de vontade (ato ou negócio jurídico) de uma determinada forma, senão por 

                                                           
124 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 441-491. 
125 “Art. 14.  São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o 
valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato 
gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” in BRASIL. Medida 
Provisória nº. 66 de 29 de Agosto de 2002. 
126 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 273-277. 
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meio de Lei. Igualmente, não é viável a intervenção estatal para exigir, 

supervenientemente, dos sujeitos de um ato jurídico o atendimento a uma finalidade 

negocial tida por legítima frente ao Estado, quando o ato já foi praticado sob 

qualquer outra finalidade também legitima e protegida pelo direito. Ainda que essa 

finalidade seja a busca da eficiência na gestão de recursos através da redução do 

custo tributário inerente ao processo, que, como já discutimos é interesse protegido 

pelo direito. 

 

E essa intervenção é especialmente falha se seu fundamento é calcado 

em conceitos absolutamente vagos como os de complexidade e onerosidade. Corre-

se o risco da arbitrariedade, que é algo que nem a Lei, em nosso sistema, pode 

ensejar, à luz do Modelo de Estado estabelecido no Art. 170 da Constituição 

Federal. 

 

Sem maior surpresa, o Congresso Nacional entendeu por rejeitar a 

proposta do Secretário da Receita Federal, deixando de converter a MP nº. 66/2002 

em lei. 

 

Mas a teoria do propósito negocial continuou – e ainda continua – a 

funcionar como baliza jurisprudencial adotada pelo CARF para nulificar os atos 

jurídicos elisivos quando desprovidos de fundamento comercial diverso da economia 

fiscal. As questões que se impõem diante disso são duas: primeiro, há adequação 

sistêmica da exigência do propósito negocial como requisito de validade? E, 

segundo, será mesmo que precisamos importar os conceitos da teoria do propósito 

negocial para resolver o problema a que se destina? A segunda questão será objeto 

do item posterior; sobre a primeira, ponderamos agora. 

 

O problema da adequação sistêmica é recorrente quando o operador do 

direito se depara com a utilização de conceito jurídico estrangeiro importado para 

resolver contingências locais. E ainda mais complexa é a equação quando a 

estrutura alienígena é proveniente de sistema jurídico estruturalmente diverso do 

brasileiro, como é o caso do business purpose doctrine, que tem sua base no 

common law norte-americano, tendo sido sintetizado pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos da América no comentado julgamento de Gregory vs. Helvering. Isto 
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porque, nesses casos, para além da incompatibilidade material, há também 

incompatibilidade formal. 

 

Sob o aspecto formal, a incompatibilidade da teoria do propósito negocial 

com o sistema jurídico brasileiro está na ausência de sustentação em qualquer das 

fontes primária do direito que a dogmática simbólica do civil law admite127. 

 

O propósito negocial é criação do auge do realismo norte-americano, de 

um sistema regido e construído pelos pronunciamentos judiciais que orientam a 

conduta social conforme o direito. Esse sistema, todavia, é deveras diferente do que 

se erigiu no Brasil. O sistema jurídico brasileiro é regido por um conjunto de fontes 

formais e solenes, as quais simbolicamente constituem e propagam a moldura de 

licitude do direito. A Lei, dentre essas, é o maior símbolo. 

 

Com efeito, a introdução um novo elemento na dogmática do controle de 

validade perpassa o revestimento das formalidades e solenidades estabelecidas 

pelo sistema jurídico para ingresso de uma nova estrutura, que deve se revestir dos 

elementos simbólicos apropriados, para que, a partir de uma fonte formal e primária 

do direito brasileiro, possa produzir efeitos e, enfim, ser tomada como ponto de 

partida para qualquer argumentação jurídica128. 

 

Essa conformação simbólica, no direito público, de maneira geral, é 

restrita a uma fonte primária: a Lei. Isto porque a atuação administrativa, no Brasil, é 

condicionada positiva e negativamente à Lei pelo princípio da estrita legalidade. Não 

é dado à Administração agir contra à Lei, nem tampouco na ausência de Lei. Para 

                                                           
127 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 13-20. 
128 Bem analisa os aspectos da incompatibilidade formal o professor Paulo Ayres Barreto, com 
“Ressalve-se que como o direito norte-americano é de todo distinto do brasileiro, parecia, sob a 
sistemática do comum law, que, naquele sistema jurídico, figuras de construções doutrinárias e 
jurisprudenciais – tal como o propósito negocial – por si só, seriam afetas ao embasamento de 
autuações, desde que pudessem ser invocadas por meio de precedentes. Por mais que se cogitasse 
de institutos intrinsecamente relacionados com a licitude das condutas sob o ponto de vista subjetivo, 
o embasamento da reconsideração ou desconsideração de condutas dos contribuintes não precisaria 
buscar efetivo enquadramento em dispositivos legais que tratam dessa modalidade específica de 
ilegalidade, contanto que, como dito, estivesse aquele entendimento em consonância com as 
construções jurisprudenciais existentes, razão pela qual foi possível a consolidação de uma doutrina 
do business purpose test.” In BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: limites normativos. 
1ª Ed. São Paulo: Editora Noeses, 2016. p. 207-220 
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que a Administração Tributária possa vir a nulificar uma operação elisiva, tendo por 

fundamento a ausência de propósito negocial é preciso que a Lei assim o preveja, 

dada a peculiaridade da ação administrativa perante a estrita legalidade129. Deste 

modo, preciso que estrutura alienígena passe pelo adequado procedimento 

legislativo e tenha vigência através de dispositivo legal, para que possa fundamentar 

uma atuação fiscal de combate à abusividade incorrida por qualquer contribuinte no 

exercício de seu direito ao planejamento tributário130. 

 

No que tange, por outro lado, à incompatibilidade material da teoria do 

propósito negocial com o sistema jurídico brasileiro, a problemática é a 

(in)adequação conceitual da teoria do propósito negocial com as estruturas atuais do 

sistema. Nesse caso, está-se diante de um problema concernente ao campo da 

coesão sistêmica, que não admite o ingresso de norma contraditória, a criar uma 

antinomia, uma contradição entre dois elementos sistêmicos, uma vez que o sistema 

jurídico brasileiro é, além de autopoiético, um sistema lógico fechado131. 

 

Essa contradição que fundamenta a incompatibilidade material dá-se 

entre a exigência de um propósito extra-tributário condicionante da validade do ato 

elisivo, que é a base do business purpose doctrine, e o direito subjetivo ao 

planejamento tributário, compreendido como exercício de um interesse juridicamente 

protegido do contribuinte de buscar a eficiência patrimonial através da redução do 

custo tributário132. 

 

Não pode o sistema albergar duas regras que se anulam mutuamente. Se 

é admitido, como demonstrado alhures, que a busca pela eficiência patrimonial 

através da minoração do carga tributária imponível sobre o sujeito contribuinte é um 

                                                           
129 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª Ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2015. p. 102-109. 
130 Semelhante conclusão a que chegou Paulo Ayres Barreto: “Uma análise mais apurada de como a 
teoria deveria ser tratada pelo direito brasileiro – como de fato muitas vezes o é –, evidencia que o 
propósito negocial, tal como suas origens, no business purpose test norte-americano, deve buscar 
nos dispositivos legais que tratam da ilicitude da conduta do agente, os verdadeiros fundamentos 
para a ilegitimidade do ato impugnado.” in BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário: limites 
normativos. 1ª Ed. São Paulo: Editora Noeses, 2016. p. 207-220 
131 SCHOUERI, Luís Eduardo (Coor.); FREITAS, Rodrigo de (Org.). Planejamento Tributário e o 
“Propósito Negocial”: mapeamento de decisões do Conselho de Contribuintes de 2002 a 2008. São 
Paulo: Editora Quartier Latin, 2010. p. 441-491. 
132 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 277-279. 



70 
 

interesse legítimo e juridicamente protegido a ponto de fundamentar um direito 

subjetivo autônomo de todo contribuinte nesse sentido, é inviável admitir, 

concomitantemente, uma regra que atenta contra a validez de atos jurídicos elisivos 

porquanto praticados sob propósitos ou interesses exclusivamente tributários, 

dirigidos unicamente a minoração dos custos fiscais suportados pelo sujeito. 

 

De um lado, diz-se legítimo e autônomo o interesse consubstanciado na 

busca pela eficiência, por meio da minoração da carga fiscal; de outro, afirma-se 

inválido o ato jurídico elisivo que tenha por objeto tão somente a minoração do custo 

tributário. As normas e, enfim, os bens jurídicos por elas tutelados são 

incompatíveis, daí porque falamos em incompatibilidade material.  

 

3.4. Institutos do sistema jurídico brasileiro que resolvem o problema do 

planejamento tributário abusivo. Será que precisamos importar conceitos? 

 

Deveras mais interessante que a primeira questão que fizemos no item 

anterior é a segunda. É mesmo desimportante cogitar da (in)compatibilidade do 

business purpose doctrine no sistema jurídico brasileiro, se pudermos responder 

negativamente a seguinte questão: será mesmo que precisamos importar os 

conceitos da teoria do propósito negocial para resolver o problema a que ela se 

destina? Noutras palavras, será que os institutos que o direito positivo fornece ao 

controle de validade dos atos jurídicos já não é suficiente para combater os 

planejamentos tributários abusivos? 

 

A resposta para esses questionamentos está na dinâmica interna do 

sistema jurídico: na maneira pela qual os subsistemas internos (ramos do direito) se 

articulam e se comunicam para resolução de lacunas no ordenamento. Isto porque a 

importação de conceitos estrangeiros, como o business purpose doctrine, e as 

diversas tentativas da Administração Tributária de inserir no sistema de direito 

positivo uma “norma geral anti-elusiva” – tal qual a MP nº. 66/2002, acima 

comentada – evidenciam, na realidade, a carência de normas próprias do 

subsistema tributário para definição dos limites ao exercício do direito subjetivo ao 

planejamento tributário. 



71 
 

 

A premissa para resolver esse problema é reconhecer a existência de 

uma lacuna no ordenamento tributário brasileiro no que tange ao controle de 

validade dos atos jurídicos elisivos. Há uma incompletude no sistema nesse ponto, 

que precisa ser suprida de maneira adequada, mas não a qualquer custo. 

 

O mito da completude do sistema jurídico era ponto de fé do positivismo 

pandectista, que foi, há muito, desmantelado133, sem prejuízo da coerência sistêmica 

que mitologicamente visava assegurar. 

 

Em sua Teoria Geral do Direito, Carnelutti já tratava do problema da 

incompletude sob os aspectos da “exuberância” e da “deficiência”, sendo que pela 

primeira espécie se referia às antinomias e, pela segunda, às lacunas no 

ordenamento jurídico134. Lição a que se apegou Bobbio para fazer, na sua Teoria do 

Ordenamento Jurídico, uma interpretação do modelo sistêmico imbuído de meta-

regras destinadas a suplantar eventuais antinomias e lacunas, de modo a manter a 

coesão e a coerência135. 

 

As lacunas existem nos sistemas fechados, como o ordenamento jurídico, 

e são naturais da complexidade social crescente sobre a qual se instala esse 

sistema social136. Mas, como dito, há meta-regras intrínsecas ao sistema, destinadas 

a solucionar os casos lacunosos. 

 

Dois são os métodos destinados pelo sistema, através das mencionadas 

meta-regras, à supressão de lacunas: heterointegração e auto-integração137. O 

primeiro método propõe uma integração através de elementos externos ao 

ordenamento, como estruturas de outros sistemas sociais ou fontes do direito 

                                                           
133 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 115-132. 
134 CARNELUTTI, Francesco. Teoria General del Derecho. Tradução F.X. Osset. Madrid, 1995. 
p.76. 
135 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 115-132. 
136 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária. São Paulo: 
Editora Dialética, 1998. p. 21. 
137 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 146-160. 
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diversas da dominante (Lei). A origem da heterointegração está atrelada a prática 

judiciária de outrora, que recorria ao direito natural, quando inexistiam regras 

específicas no sistema de direito positivo dispondo sobre a situação em análise138. 

 

A auto-integração, por sua vez, é método de colmatação de lacunas e 

integração do sistema, por meio de estruturas lógicas do mesmo sistema jurídico, 

sem recorrer a ordenamentos externos e com prevalência das fontes primárias do 

direito positivo139. Duas são as espécies auto-integrativas: a analogia e os princípios 

gerais do direito. 

 

Ocorre que a atual conformação autopoiética do sistema jurídico em muito 

limita a utilização de qualquer método heterointegrativo, haja vista que o 

pressuposto da autopoiese é o fechamento operacional. O sistema jurídico 

autopoiético contemporâneo não admite a utilização de estruturas ou enunciados 

prescritivos de outros sistemas para resolver contingências suas, em razão das 

regras de identidade e de autonomia que caracterizam esses sistemas140. Isso é que 

configura o que Fabiana Del Padre Tomé chama de “clausura organizacional 

caracterizadora da autopoiese do sistema”141. 

 

Com efeito, é preferível – por ser tecnicamente mais adequado – que o 

preenchimento das lacunas de um sistema autopoiético, como é o sistema jurídico 

                                                           
138 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 146-150. 
139 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 150-160. 
140 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4ªEd. São Paulo: Editora Noeses, 
2016. p. 57-85. 
141 Diz-nos Fabiana Del Padre Tomé: “De forma simplificada, podemos dizer que autopoiético é o 
sistema que reproduz seus elementos valendo-se de seus próprios componentes, por meio de 
operações internas. A peculiaridade do sistema autopoiético confere-lhe as seguintes características: 
(i) autonomia: é capaz de subordinar toda a mudança de modo que permaneça sua auto-organização; 
(ii) identidade: mantém sua identidade em relação ao ambiente, diferenciando-se deste ao determinar 
o que é e o que não é próprio ao sistema; (iii) não possui inputs e outputs: o ambiente não influi 
diretamente no sistema autopoiético; não é o ambiente que determina suas alterações, pois 
quaisquer mudanças decorrem da própria estrutura sistêmica que processa as informações vindas do 
ambiente.” E arremata: “A clausura organizacional, caracterizadora da autopoiese do sistema, 
decorre exatamente do fato de que a informação advinda do ambiente é processada no interior do 
sistema, só ingressando neste porque ele assim determina e na forma por ele estabelecida.” in 
TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4ªEd. São Paulo: Editora Noeses, 2016. 
p. 64. 
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brasileiro atual, dê-se por auto-integração, em detrimento dos métodos 

heterointegrativos. 

 

Mas, se por um lado o sistema jurídico é autopoiético, fechado em relação 

aos demais sistemas sociais componentes da sociedade, os subsistemas internos 

ao jurídico, conhecidos como ramos do direito não detém igual isolamento. Decerto 

que há, nesses, certa autonomia, de sorte que auto-organizam suas normas, 

diferenciando os âmbitos de aplicação delas em relação as dos demais subsistemas 

jurídicos. 

 

A autonomia, porém, é somente uma das características da autopoiese, 

não bastando, per si, para conformação de um sistema fechado142. Entre si, os 

ramos do direito são alopoiéticos. As estruturas normativas de cada um deles se 

comunicam para manter a integridade e a completude do sistema jurídico, esse sim 

autopoiético. 

 

Com efeito, interlocução entre os subsistemas jurídicos é constante 

necessária, seja para evitar o surgimento de antinomias, ocasião em que 

determinada regra de um deixa de incidir sobre uma situação regulamentada com 

maior especificidade por outro; seja para preencher lacunas, quando normas de um 

subsistema são analogicamente empregadas para regulamentar uma situação 

orginalmente posta sob o âmbito regulatório de outro. 

 

Pois bem. O problema dos limites ao exercício de um direito subjetivo ao 

não próprio ou intrínseco ao subsistema do direito tributário. Na realidade, a questão 

é afeta, originalmente, ao direito privado – notadamente ao direito civil, cuja 

dogmática aglutinou boa parte da teoria geral do direito, no Brasil. Os atos jurídicos 

elisivos ou evasivos, praticados por particulares no exercício da autonomia privada, 

existem pelo auto-regramento da vontade privada conformada pela dogmática do 

direito civil, de modo que os recortes do ato jurídico nos planos da existência e da 

validade devem observar o ordenamento civilista. Apenas os efeitos do ato jurídico 

elisivo é que resvalam e produzem efeitos no âmbito do direito tributário, de sorte 

                                                           
142 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. 4ªEd. São Paulo: Editora Noeses, 
2016. p. 57-85. 



74 
 

que a intersecção ocorre apenas no plano da eficácia do ato, que é momento 

posterior ao controle de validade. 

 

Tanto é assim que não há, no subsistema do direito tributário, estruturas 

normativas de controle de validade dos atos jurídicos privados. O que existem são 

regras limitadoras especificamente dirigidas ao Fisco e que, por evidente, não se 

aplicam aos particulares. Doutra banda, há, no direito civil, todo um conjunto 

normativo desenvolvido em torno do controle de validade dos atos jurídicos, 

consoante visualizado nos multirreferidos Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código 

Civil. 

 

Quando tratamos de atos ou negócios jurídicos elisivos, entretanto, há 

elementos que devem ser adicionados à equação clássica, posto que, além dos 

interesses dos sujeitos privados, há um efetivo direito do Estado de arrecadar e um 

dever dos contribuintes de pagar tributos na medida de sua capacidade contributiva. 

Esses dois elementos precisam ser levados em consideração se o objetivo é definir 

os limites para o exercício do planejamento tributário. 

 

Desta feita, é preciso que unir, por analogia, a dogmática do controle de 

validade dos atos jurídicos do direito civil, que fornecem um balizamento positivado 

no sistema, com os elementos do direito tributário, a fim de que se possa suprir a 

lacuna do sistema fiscal no controle de validade dos atos jurídicos executados no 

âmbito de planejamentos tributários. 

 

Com efeito, será válido o ato jurídico elisivo se: (i) tiver objeto lícito, 

possível e determinado ou determinável (Arts. 104, II, e 166, II e III, CC); (ii) adotar 

forma prescrita ou não defesa em lei (Arts. 104, III, e 166, IV, CC) ; (iii) revestir-se 

das solenidades essenciais, quando legalmente exigidas (Art. 166, V, CC); (iv) não 

tiver por objeto a fraude à lei imperativa (Art. 166, VI, CC); (v) não for fundado em 

simulação (Art. 167, CC); (vi) não representar uso abusivo do direito subjetivo ao 

planejamento tributário (Art. 187, CC); e, a mais disso, seja praticado antes do 

momento de ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, que é requisito 

próprio do subsistema tributário, adido à dogmática privatista. 
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Dentre esses elementos demarcatórios dos limites de validade ao 

exercício do direito subjetivo ao planejamento tributário, merece destaque o 

encartado no Art. 187 do CC, que trata da hipótese de invalidade do ato por abuso 

de direito. O abuso é uma inadequação funcional do exercício de um direito e se 

verifica quando o titular do direito o exerce excedendo “manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Para todos os efeitos, o Art. 187 do CC reputa ilício o exercício abusivo de um 

direito. 

 

O abuso de direito pune o uso inadvertido de qualquer direito. E não é 

estrutura inovadora do Código Civil de 2002 ou da civilística contemporânea; trata-se 

de elemento clássico da teoria geral do direito que remonta a figura da “emulatio”143 

romana e que se aglutinou no direito civil, mas que não propriamente lhe pertence. 

 

Orlando Gomes, mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 

2002, já lecionava que o exercício dos direitos subjetivos é regrado pelo princípio da 

normalidade, concluindo que “quem usa, de modo anormal, de seu direito comete 

abuso de direito.”144 

  

Fulcrado nas lições de Castán Tobeñas, o civilista baiano escreveu que o 

direito subjetivo encerra três limitações intrínsecas: as derivadas da própria natureza 

do direito, as decorrentes da boa-fé e as impostas pela função econômica e 

social145. Limitações que vieram, posteriormente, a constar do texto do Art. 187 do 

Código Reale. 

 

No âmbito tributário também não é novidade a aplicação do instituto. Já 

na década de 1990, Marco Aurélio Greco fazia referência ao abuso de direito ao 

assentar as bases do controle normativo sobre o exercício do direito subjetivo ao 

                                                           
143 MARTINS, Pedro Baptista. O Abuso de Direito e o Ato Ilícito. Rio de Janeiro: Editora Freitas 
Bastoso, 1941. p. 21. 
144 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 135. No mesmo 
sentido, BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. Ed. revista e atualizada por Caio Mário 
da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975. p. 275-276. 
145 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 136. 
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planejamento tributário146. Naquele tempo, em posição amplamente minoritária na 

doutrina, dizia-nos o autor que, mesmo no âmbito do planejamento tributário 

 

“Comete-se abuso quando se foge dos princípios básicos do ordenamento, 
quais sejam os princípios da confiança, moralidade e boa-fé. (...) No abuso, 
o agente foge de uma diretriz de boa conduta, de uma conduta normal 
dentro de um convívio sadio, assim definido a partir de uma variável 
histórica determinada.147” 

 

Perceba-se que o abuso de direito não coíbe a validade do ato jurídico 

por vício de forma, mas por defeito material do próprio exercício do direito, que se 

verifica pela irregularidade das finalidades almejadas com o ato praticado. Essa 

natureza peculiar do instituto aproxima-o, conceitualmente, do business purpose 

doctrine que é, também, teoria de controle de validade do ato jurídico pela análise 

das suas finalidades. 

 

O que hoje faz o Fisco ao invalidar atos jurídicos conduzidos pelo 

contribuinte com vistas a minorar os custos fiscais de suas operações empresariais 

ou gestão patrimonial pelo argumento da ausência de propósito negocial – 

consoante verificado na comentada pesquisa jurisprudencial conduzida pelo 

professor Shcoueri – pode ser efetuado através de instituto do direito positivo 

voltado a isso, que é o abuso de direito. Mesmo porque a condição de validade 

essencial da teoria do propósito negocial, que é a finalidade extra-tributária da 

operação, é elemento cuja função normativa se assemelha à moldura de validade 

engendrada no Art. 187 do CC, na medida em que ambos estabelecem a necessária 

observância de uma finalidade econômica e social do direito exercido na análise da 

validade do uso e eventual configuração do abuso. 

 

Isso, não autoriza, vale dizer, a utilização do abuso de direito para nas 

mesmas condições e funções para as quais se empregava a teoria do propósito 

negocial. Especialmente, não há adequação sistêmica – por motivos já 

apresentados no item anterior – para exigência da famigerada motivação extra-

tributária como requisito de validade da operação. Todavia, é sim possível, pelo 

                                                           
146GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária. São Paulo: 
Editora Dialética, 1998. p. 71-87. 
147GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária. São Paulo: 
Editora Dialética, 1998. p. 83. 



77 
 

dispositivo normativo do Art. 187 do CC, que se exija a demonstração da causa148 

que levou à prática do determinado ato jurídico elisivo, devendo essa causa ser 

legitima, não violando os limites econômicos e sociais do direito à eficiência. Do 

contrário, ausente a causa do negócio ou verificada causa ilegítima, ainda que não 

se incorra nas hipóteses de simulação ou fraude, haverá invalidade por abuso de 

direito149. 

 

Desta feita, respondendo ao questionamento com o qual iniciamos o 

presente item, os conceitos da teoria do propósito negocial são absolutamente 

dispensáveis para o ordenamento jurídico brasileiro no atingimento do objetivo para 

o qual foi importada – por assim dizer – tal teoria, que é o estabelecimento de 

parâmetro finalístico no controle de validade dos atos jurídicos elisivos engendrados 

no âmbito do planejamento tributário. O instituto do abuso de direito, por outro lado, 

deve ser aplicado para esse controle finalístico, pois não há direito absoluto do 

contribuinte na busca da minoração de seus custos tributários. 

                                                           
148 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 11ªEd. Atualizada por Humberto Teodoro Jr. Rio 
de Janeiro: Editora Forense, 1995. p. 330. 
149 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2016. p. 277-279. 
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CONCLUSÃO 

 

Discutir sobre a existência de um direito subjetivo ao planejamento tributário 

e sobre os limites ao exercício desse direito, no âmbito do controle de validade dos 

atos jurídicos elisivos, é adentrar numa das mais nebulosas e espinhentas 

discussões atualmente travadas no seio do direito tributário. Muito disso é 

decorrência da pressão exercida pelo sistema político na dinâmica da tributação que 

é, aqui, perceptível em alto relevo, e distancia àqueles problemas de uma solução 

efetiva, que é suplantada pelo fornecimento de remédios paliativos. 

 

Como buscamos fazer neste trabalho, é preciso que as duas questões 

centrais sejam enfrentadas após a fixação de premissas teóricas claras e 

sistemicamente válidas, para que as conclusões não se mostrem como atalhos 

argumentativos dirigidos à satisfação dos interesses do hermeneuta. O manejo das 

estruturas lógicas do sistema direito positivo requer método. 

 

Com efeito, foi preciso entender, primeiro, a atividade tributária do Estado e 

os limites normativos que se lhe impõem para, posteriormente, tratar do 

comportamento do contribuinte diante da pretensão arrecadatória do Fisco. 

Planejamentos tributários não se fazem por si; são dirigidos e atendem a um 

interesse do contribuinte em face da sanha arrecadatória estatal. 

 

A busca pela eficiência é no que se consubstancia tal interesse. E é 

interesse legitimo e juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

revestindo-se, por isso, das características necessárias e suficientes à natureza 

jurídica do direito subjetivo. Há um direito subjetivo do particular de buscar pela 

eficiência na gestão de seu patrimônio, seja pela majoração das receitas (que 

influenciam positivamente o resultado), seja pela redução dos custos e despesas 

(que influenciam negativamente o resultado). Em conseguinte, existe um direito 

subjetivo ao planejamento tributário, pelo qual se efetiva a busca da eficiência, com 

a redução de um dos principais custos da atividade econômica no Brasil, que é o 

custo tributário. Respondemos à primeira das grandes questões. 
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Mas não existem direitos absolutos. E é evidente que o exercício desse 

direito subjetivo ao planejamento tributário tem suas limitações. Muito diversamente 

do que se pensava na década de 1990, não havemos de falar apenas no critério da 

validade formal(ista), capitaneado pelo princípio da tipicidade cerrada ao tratarmos 

dos limites normativos da elisão150. É preciso uma teoria sobre o controle de 

validade dos atos jurídicos no direito tributário brasileiro e, para isso, entendemos 

ser necessário buscar elementos normativos na teoria geral do direito e nos 

subsistemas do direito privado, especialmente o direito civil. 

 

Assim concluímos por duas razões: primeiro, porque é no direito privado que 

se originam os atos jurídicos elisivos ou evasivos. O efeito tributário do ato, que é a 

redução da carga fiscal imponível, é próprio ao terceiro plano jurídico (plano da 

eficácia), de sorte que o teste de existência (afeto ao primeiro plano) e o controle de 

validade (próprio do segundo plano) dos atos jurídicos praticados no âmbito de um 

planejamento tributário devem observar os regramentos da ordem privatista, que 

conformaram esses atos desde o princípio. 

 

A segunda razão é de que não há, no subsistema de direito tributário, 

estruturas próprias de controle de validade dos atos jurídicos privados. O que existe 

são normas de controle dos atos administrativos, que não se prestam a finalidade 

pretendida. 

 

Tanto é verdade que há uma lacuna nesse espaço, que há vinte anos a 

Administração Tributária vem tentando colmatar essa necessidade normativa com os 

projetos de inserção de normas gerais anti-elusivas no Brasil, a exemplo da MP nº. 

66/2002, e com a importação de doutrinas estrangeiras sobre o controle de validade 

dos planejamentos tributários como é o caso das teses de “interpretação econômica 

do fato gerador”, “substance over form”, “step by step transaction” e “business 

purpose doctrine”. 

 

                                                           
150 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária. São Paulo: 
Editora Dialética, 1998. p. 59-60. 
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Constatada, então, a existência da lacuna no subsistema tributário, as meta-

regras de preenchimento do sistema, para mantença de sua completude podem 

operar pelos métodos da auto-integração ou da heterointegração151. Dentro desses, 

fizemos opção pelo primeiro método, haja vista a melhor compatibilização que tem a 

dinâmica autopoiética do sistema jurídico. 

 

Valendo-nos, enfim, da analogia auto-integrativa, podemos acessar dentro 

do sistema jurídico normas de outros ramos do direito capazes de resolver o 

problema do controle de validade dos atos jurídicos no direito tributário. Daí que 

exsurgem os multirreferidos dispositivos normativos dos Arts. 104, 166, 167, 185 e 

187 do Código Civil. Essa é a base dogmática do sistema de direito positivo para 

controle de validade dos atos jurídicos. E não são normas propriamente do direito 

civil, mas da teoria geral do direito. 

 

É preciso, destarte, expandir o conceito lato de evasão fiscal, para comportar 

– em gênero – todo tipo de ato jurídico pretensamente elisivo eivado de nulidade nos 

termos Arts. 104, 166, 167, 185 e 187 do Código Civil. A verdadeira elisão fiscal fica 

restrita aos casos em que não há nulidade, de acordo com essas balizas normativas, 

além, por evidente, de ser realizada antes do momento de ocorrência do fato 

gerador. Assim, congregam-se os critérios temporal e de validade formal – com a 

nova roupagem proposta – dos atos jurídicos elisivos. 

 

E, com isso, respondemos a segunda das grandes questões que 

pretendíamos enfrentar neste trabalho monográfico, demarcando, com estruturas 

normativas do direito positivo – sem importar conceitos de sistemas jurídicos 

estrangeiros – os limites ao exercício do direito subjetivo ao planejamento tributário. 

                                                           
151 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10ª Ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1999. p. 146 
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