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                                                                                                                                 RESUMO 

 

 

CALHEIROS JÚNIOR, João de Deus Moreira. Normas de controle da elusão fiscal. 

Recife: Núcleo de Pós-Graduação em Direito da UFPE, 2003. Dissertação apresentada, sob 

a orientação do Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa, como exigência parcial para aquisição 

do título de Mestre. 

 

 

 

  Este trabalho parte da constatação de que o contribuinte pode conceber seus 

atos ou negócios jurídicos por meio de formas lícitas, mas que representam verdadeiro 

abuso, pois são postos com a única e exclusiva intenção de suprimir a tributação que seria 

devida normalmente. 

  Nosso objetivo é verificar se o sistema jurídico brasileiro contém as regras 

necessárias ao controle do fenômeno anteriormente descrito, que conceituamos como 

elusão fiscal. 

  A experiência internacional no controle da elusão fiscal vem sendo feita 

mediante alterações pontuais nas regras matrizes de incidências tributárias, que são regras 

de prevenção, combinadas com a adoção das regras gerais antielusivas e/ou com a 

utilização de regras de interpretação do fato gerador do tributo. 

  Depois de analisarmos a validade jurídica dos meios de controle da elusão 

fiscal, chega-se à conclusão de que o ordenamento jurídico brasileiro, para combater 

efetivamente a elusão fiscal, necessita dispor de uma regra geral antielusiva  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

A elisão e a evasão fiscal estarão sempre na atualidade dos debates do 

direito tributário, pois a temática estimula a disputa entre dois eternos rivais: o Fisco e o 

contribuinte. 

  É da própria natureza da relação tributária esse caráter de oposição entre os 

sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. Enquanto o primeiro tem o direito de exigir 

o cumprimento da obrigação, o segundo tem o dever de adimpli-la. 

  A História tem registrado diversos conflitos que tiveram como pano de 

fundo a revolta dos cidadãos contra a voraz arrecadação tributária. Não custa lembrar os 

exemplos da Revolução Francesa, da Independência dos EUA e da Inconfidência Mineira.1 

  Ninguém paga tributo porque quer, mas por ser exigido legalmente, advindo 

do descumprimento da lei à possibilidade de imposição de sanção.2 Pode-se afirmar, sob 

certo ponto de vista, que a tributação é uma violência estatal sobre o patrimônio do 

contribuinte. Acontecendo o fato gerador, o sujeito passivo se vê compelido a entregar 

                                                 
1 “Nunca o ato de pagar impostos foi simpático ao contribuinte. O conselho de Cristo para que se pagasse a 
César o que era de César, ainda que dotado de extremo bom senso para a oportunidade, não chegou a 
satisfazer a maioria de seus contemporâneos, e seu real sentido vem sendo perscrutado através dos séculos. 
Partindo do arbítrio do soberano, que impunha sua vontade e seu tributo e passando pelas conquistas da 
Magna Carta, que limitou a vontade do rei às disposições do Parlamento, o recolhimento do tributo jamais foi 
aceito passivamente pelo contribuinte e nunca deixou de ser imposto. Para não pagar impostos arbitrários, 
revoltaram-se os ingleses; a Revolução Francesa resultou do inconformismo da burguesia contra um sistema 
de tributos com uma única mão de direção, isto é, do bolso do povo para o tesouro da monarquia; a 
Independência dos Estados Unidos da América teve como estopim a revolta contra um tributo, assim como a 
derrama, no Brasil, deu causa à Inconfidência Mineira. São momentos da História, tomados quase ao acaso, 
mas que bem demonstram a irresignação do contribuinte contra os tributos, particularmente os injustos e os 
iníquos.  HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais. São Paulo: Saraiva, 
1997. p. 2-3. 
2 “O crescimento do tamanho do Estado e daqueles que o representam, através do Governo no poder, faz da 
imposição tributária nítida norma de rejeição social, pois busca o Estado retirar do contribuinte aquilo que o 
contribuinte ganhou para suportar suas necessidades tidas por públicas, apesar de, em todos os espaços 
geográficos e períodos históricos, os interesses da comunidade e os interesses exclusivos dos detentores do 
poder estarem amalgamados. Por saber que sempre paga mais do que deveria pagar, a fim de prover aquilo de 
que a comunidade necessita, através do Estado, e aquilo que os governantes almejam com o único intuito de 
se manterem no governo, independentemente dos interesses comunitários, é que o indivíduo é levado ao 
cumprimento das obrigações tributárias, em face de temor de uma sanção que lhe pode ser mais onerosa que o 
próprio tributo.” MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Elisão e evasão fiscal”. In: Elisão e evasão fiscal. 
Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 13. Coordenador Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Centro de 
Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha Tributária, 1988. p. 117.  



 

 

8

 

parcela de seu patrimônio ao Estado, mesmo achando injusta aquela incidência tributária. 

Assim, parece natural que o contribuinte procure organizar suas atividades ou seus 

negócios de forma a suportar o menor ônus tributário possível. 

  Não se pretende neste trabalho analisar as causas sociais da subtração da 

incidência tributária, quer seja por meio da elisão, da elusão ou da evasão. Não importa 

para nós se a carga tributária é demasiadamente elevada, se o Governo não administra bem 

a receita em proveito da população, se o contribuinte é desonesto, etc. Os fenômenos da 

elisão, da elusão e da evasão serão vistos como algo que está posto na realidade social, a 

respeito dos quais só interessa investigar os aspectos jurídicos. 

  O desenvolvimento deste trabalho se justifica pela suposição de que no 

Direito brasileiro não há um regime jurídico que possibilite o controle total da elusão fiscal. 

O que provavelmente deve trazer graves prejuízos à arrecadação fiscal. Tanto é assim, que 

entre nós houve a intenção de regular a matéria por meio da LC nº 104/2001 e da MP nº 

66/2002.  

As discussões aqui empreendidas podem servir para chamar a atenção para a 

necessidade de se estabelecer no Brasil uma verdadeira regra geral antielusiva, providência 

esta, inclusive, já adotada por vários ordenamentos jurídicos alienígenas. 

  Este trabalho pretende solucionar o seguinte problema: 1º) Será que o 

ordenamento jurídico brasileiro contém as regras necessárias ao controle da elusão fiscal? 

  Para se chegar a uma conclusão, o presente trabalho exigiu a leitura de várias 

obras especializadas, pesquisas na internet e consulta à jurisprudência dos Tribunais. Foi 

feita também uma pesquisa da legislação de controle da elusão fiscal em outros países, para 

que se pudesse conhecer qual o tratamento dado à conduta do contribuinte em outras 

jurisdições. 

  O plano da Obra é o seguinte: 

  No Capítulo I – Elisão, Elusão e Evasão Fiscal: Demarcação Conceitual – é 

feita uma breve incursão pela conceituação da elisão e evasão elaborada pela doutrina 

nacional. Será visto que não há um tratamento conceitual adequado. Propõem-se critérios 

para fazer a diferenciação entre a elisão, a elusão e a evasão fiscal. Faz-se também um 

estudo da regra matriz de incidência tributária e da relação jurídica tributária, mostrando a 

utilidade deste procedimento para que o contribuinte suporte uma menor carga fiscal.  
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  O Capítulo II – Princípios Constitucionais Tributários e a Regra Geral 

Antielusiva – é destinado a provar que a instituição de uma regra geral antielusiva é 

compatível com a atual Constituição brasileira. Para isso será necessário fazer a distinção 

entre regras, princípios e postulados de aplicação normativa. Vê-se ainda como se 

harmonizam os princípios constitucionais na aplicação da regra geral antielusiva. 

O Capítulo III – Interpretação e Integração das Normas Tributárias e as 

Regras Gerais Antielusivas –  pretende mostrar que a elusão fiscal não pode ser controlada 

pelo uso da integração, da interpretação extensiva ou da interpretação econômica. 

Representando a limitação anterior mais um argumento favorável à adoção de uma regra 

geral antielusiva no ordenamento jurídico brasileiro. Acessoriamente, este Capítulo mostra 

que a interpretação tem importância no controle da elusão fiscal, sendo necessária na 

aplicação da regra geral antielusiva. Identificar uma metodologia para aplicação das regras 

gerais antielusivas é necessário para que esta não descambe para a violação dos direitos 

fundamentais dos contribuintes. Nesse ponto faz-se uma incursão pela Teoria da 

Argumentação e pela utilização dos postulados de aplicação normativa da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Chegando-se ao final à conclusão de que a utilização destes aumenta 

as chances de aceitabilidade social da decisão que qualifica a conduta do contribuinte como 

elisão, elusão ou evasão fiscal. 

O Capítulo IV – O Controle dos Atos ou Negócios Elusivos: Regras de 

Prevenção e Regras Gerais Antielusivas – tem por objetivo mostrar como pode ser feito o 

controle da elusão fiscal. Faz-se também a análise do tratamento jurídico dado à matéria no 

Brasil e em outros ordenamentos jurídicos. O trabalho possibilita a oportunidade de 

conhecer a importância da instituição de uma regra geral antielusiva, os pressupostos e as 

conseqüências da instituição desta regra, assim como a sua estrutura ideal. 

Ao final, verifica-se que apesar de não haver impedimento à adoção de uma 

regra geral antielusiva no Brasil, ela, até hoje, não foi editada, havendo tão-somente uma 

tentativa fracassada nesse sentido. 

Finalmente, no Capítulo V – Conclusão Final –, chega-se à conclusão de 

que o ordenamento jurídico brasileiro, para combater efetivamente a elusão fiscal, necessita 

dispor de uma regra geral antielusiva. 

Na produção desta dissertação, foram adotados os procedimentos básicos de 

elaboração de um trabalho de pós-graduação, com suporte nas regras estabelecidas pela 
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ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Na apresentação formal, foram 

utilizados os seguintes recursos eletrônicos: fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas 

de 1,5 cm. As citações com mais de três linhas foram destacadas em “caixas de texto”, com 

recuo à direita e à esquerda, corpo 11, entrelinhas 1,0 cm. Foi utilizado o itálico para 

destacar os termos estrangeiros; as referências bibliográficas e notas de rodapé seguiram as 

normas da NBR 6023: 2000.   
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

 
ELISÃO, ELUSÃO E EVASÃO FISCAL: 

DEMARCAÇÃO CONCEITUAL 
 

 

 

Sumário: 1. Considerações iniciais - 2. A imprecisão terminológica - 3. A 
elisão, a elusão e a evasão fiscal: critérios de diferenciação: 3.1. Cronológico; 
3.2. Finalidade/Causa; 3.3. Meios; 3.4. Intenção do agente - 4. A regra 
tributária e a elisão fiscal: 4.1. A visão estática da regra tributária e a elisão 
fiscal: 4.1.1. O critério material da hipótese; 4.1.2. O critério espacial da 
hipótese; 4.1.3. O critério temporal da hipótese; 4.1.4. O critério subjetivo do 
comando; 4.1.5. O critério quantitativo do comando; 4.1.6. O critério 
temporal do comando; 4.2. A visão dinâmica da regra tributária e a elisão 
fiscal: 4.2.1. A compensação; 4.2.2. A decisão judicial ou administrativa; 
4.2.3. A decadência e a prescrição - 5. Classificação das formas de elisão, 
elusão e evasão fiscal – 6. Conclusão. 

 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

 A temática da elisão, da elusão e da evasão fiscal não é tratada pela doutrina 

pátria com uniformidade terminológica. Tal fato precisa ser superado, para que se possa ter 

a compreensão exata de cada conceito e do seu correspondente regime jurídico. 

  Nesse contexto, serão investigados ainda os critérios que permitem 

diferenciar os tipos de condutas adotadas pelo contribuinte destinadas a evitar, reduzir ou 

retardar o pagamento de tributos, servindo estes para qualificar os fenômenos da elisão, da 

elusão e da evasão fiscal. 

  Por meio da decomposição da regra matriz de incidência tributária, restará 

claro que os vários critérios presentes nessa regra (material, espacial, temporal, subjetivo e 

quantitativo) devem ser estudados pelo contribuinte, haja vista que o conhecimento destes 
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pode possibilitar a descoberta de condutas mais vantajosas do ponto de vista da economia 

no pagamento de tributos. 

  Não é só a regra matriz de incidência que o contribuinte deve analisar, mas 

todas aquelas regras que interferem na relação tributária, como no caso daquelas que 

prevêem a extinção da obrigação tributária.  

  Por fim, serão vistas algumas das classificações mais utilizadas pela doutrina 

nacional, e que têm influenciado, ao longo do tempo, o estudo do tema no Brasil. 

 

 

2. A imprecisão terminológica 

 

Quando se pretende adentrar no estudo da “elisão fiscal”, da “elusão fiscal” 

e da “evasão fiscal”, a primeira constatação que se faz é que há uma multiplicidade de 

concepções doutrinárias acerca do que venha a significar essas expressões. 

Há autores que entendem que a evasão é um gênero, o que corresponderia a 

um conceito amplo de evasão, de forma a abrigar toda e qualquer ação ou omissão do 

contribuinte destinada a evitar, reduzir ou retardar o nascimento ou cumprimento da 

obrigação tributária.3 O gênero “evasão” por sua vez daria origem às espécies “evasão 

ilícita” e “evasão lícita”, esta última equivalente ao que a doutrina nacional majoritária 

denomina elisão fiscal. 

SAMPAIO DÓRIA4 mostrou a impropriedade da utilização da expressão 

evasão conjugada ao adjetivo lícito, pois implicaria em contradição terminológica, 

adotando então as palavras elisão e evasão fiscal. 

                                                 
3 “Um conceito amplo de evasão fiscal abriga toda e qualquer ação ou omissão tendente a elidir, reduzir ou 
retardar o cumprimento de uma obrigação tributária, não importando serem lícitos ou ilícitos os meios 
utilizados.” HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais. São Paulo: Saraiva, 
1997. p. 15. 
4 ““Sampaio Dória faz a distinção de evasão ilícita e evasão lícita (ou elisão): “na evasão ilícita o contribuinte 
deixa de pagar um tributo, por ele devido, mediante processos ilícitos ou fraudulentos. Na elisão, economia 
fiscal, deixa de pagá-lo, mediante processos preventivos, quer dizer, não se colocando naquela situação 
tributária, mas atingindo o mesmo resultado econômico visado por outro processo.” (“Evasão e Elisão Fiscal”, 
Elementos de direito tributário. Coord. Geraldo Ataliba, São Paulo: RT, 1978. p. 450) Reconhece o autor que 
a maioria dos autores usa a expressão evasão lícita ou legítima em oposição à evasão ilícita ou fraude. 
Entretanto, prefere o termo elisão ao inadequado evasão lícita, afirmando que “essa dualidade de 
nomenclatura, que se distingue apenas pelos adjetivos, parece-nos inteiramente inaceitável e inadequada, 
porque não se pode tomar o mesmo conceito sobre evasão e admitir que essa mesma realidade possa ser lícita 
ou ilícita. Do ponto de vista jurídico, um ato é ou não é lícito.”” MARINS, James. Elisão tributária e sua 
regulação. São Paulo: Dialética, 2002. p30. 



 

 

13

 

Após o marcante trabalho de SAMPAIO DÓRIA, a doutrina nacional passou 

a adotar predominantemente a dicotomia elisão fiscal e evasão fiscal. Na elisão e na evasão, 

em ambas, há uma conduta do contribuinte destinada a evitar, reduzir ou retardar o ônus 

fiscal. 

  A diferença está em que na elisão fiscal, a ação ou omissão do contribuinte é 

lícita, destinada a evitar, diminuir ou retardar o nascimento da obrigação tributária ou o seu 

cumprimento. Enquanto, na evasão fiscal o contribuinte utiliza comportamentos proibidos 

pelo ordenamento jurídico, transgredindo regras tributárias, agindo de forma “ilícita”.5 

  Trata-se a elisão e a evasão fiscal de gêneros distintos, muito embora ambas 

impliquem na redução da arrecadação tributária. Enquanto a primeira é aceita pelo 

ordenamento jurídico ou até estimulada, a segunda é reprovada e reprimida. A distinção em 

função do caráter lícito ou ilícito é importante, haja vista que a qualificação da conduta 

resulta na aplicação de regimes jurídicos distintos. 

  Contudo, há autores que defendem a existência de três regimes jurídicos 

distintos para qualificar a conduta do contribuinte. É o caso de CESAR A. GUIMARÃES 

PEREIRA6, que defende a existência da evasão tributária, da elisão tributária eficaz (atos 

ou negócios indiretos) e da elisão tributária ineficaz (atos ou negócios simulados).  

  O professor HELENO TÔRRES7 faz uso de outra distinção, adotando uma 

classificação tripartida: 1º) elisão; 2º) evasão; 3º) elusão. A primeira corresponde à 

                                                 
5 “Sempre que o contribuinte se utiliza de comportamentos proibidos pelo ordenamento jurídico para 
diminuir, deixar de pagar ou retardar o pagamento de tributos diz-se que está se utilizando de prática evasiva. 
A evasão tributária é a economia ilícita ou fraudulenta de tributos porque sua realização passa 
necessariamente pelo incumprimento de regras de conduta tributária ou pela utilização de fraudes. A 
transgressão às regras tributárias caracteriza a evasão. O termo demanda cautela porque há autores que 
adotam a classificação de evasão em evasão lícita e evasão ilícita, mas essa formulação foi abandonada em 
favor da dicotomia evasão e elisão tributária, menos suscetível de gerar dúvidas legais e doutrinárias.” 
MARINS, James. Elisão tributária e sua regulação. São Paulo: Dialética, 2002. p.30.  
6 Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. 271p. 
7 “A elusão é sempre um fenômeno transparente, de modo que o procedimento elusivo nunca é oculto, na 
medida em que o contribuinte revela-se ao Fisco, pela consecução dos atos ou negócios jurídicos próprios, 
atendendo aos requisitos formais e materiais dos procedimentos com os quais pretende alcançar o regime 
tributário mais vantajoso. Por isso, enquanto a “evasão tributária” é sempre um fenômeno que pressupõe o 
ocultamento; a elusão envolve o grupo de ilícitos atípicos, organizados com o fim de evitar a constituição de 
obrigações tributárias. Tanto em um quanto no outro, as operações ou negócios jurídicos são considerados 
como praticados em extrapolação aos limites constitucionais da livre iniciativa e em desrespeito aos ditames 
do ordenamento, quer diretamente, descumprindo mandamentos jurídicos típicos (evasão), quer 
indiretamente, manipulando as formas para furtar-se com habilidade ou astúcia à incidência tributária 
(elusão), efetivando, com isso, espécies de ilícitos atípicos, cuja sanção é a desconsideração do negócio ou sua 
requalificação jurídica, para efeitos fiscais.” “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais 
e preventivas) – a norma geral de desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e 
antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 44-45. 



 

 

14

 

economia lícita de tributos, condutas toleradas e, em alguns casos, até estimuladas pelo 

ordenamento jurídico. A segunda e terceira forma, evasão e elusão, respectivamente, 

constituem espécies de ilícitos, sendo a primeira um ilícito típico e a segunda um ilícito 

atípico.  

  O ilícito atípico, ao qual faz referência o douto mestre, está na zona cinzenta 

existente entre os atos ou negócios lícitos e os ilícitos. Trata-se daqueles atos ou negócios 

jurídicos que observam a forma legal, mas onde são utilizados mecanismos insólitos, 

abusivos, dolosos, com o propósito exclusivo de subtrair a tributação.  

A doutrina dominante no Brasil não utiliza a figura da elusão fiscal, já que 

adota a dicotomia elisão e evasão fiscal. Nos trabalhos de juristas italianos, a classificação 

tripartida é utilizada com freqüência8, tendo sido alvo também da percuciente análise de 

ANDREA MAINETTI9, que distingue a reação do contribuinte contra a obrigação 

tributária em três espécies: evasione, elusione e lecito risparmio di imposta. 

A evasione corresponde àquela conduta que no Direito brasileiro é 

considerada como fraude fiscal, em que o contribuinte procura ocultar do Fisco a obrigação 

tributária, muitas vezes simula um ato ou negócio jurídico que não aconteceu, com o 

objetivo de subtrair a obrigação tributária. 

O lecito risparmio di imposta é equivalente a elisão fiscal, conduta do 

contribuinte que evita, reduz ou difere a imposição tributária, só que de uma maneira 

admitida pelo ordenamento jurídico, sem violar a finalidade das regras tributárias. 

Enquanto a elusione, para MAINETTI, seria 

 
l’insieme delle tecniche e dei comportamenti del soggeto passivo di imposta 
che impedisce, in tutto o in parte, il sorgere della fattispecie legale 
imponibile, mediante l’uso accorto di istituti giuridici, com il risultato di far 
ricadere la capacita contributiva sotto uma configurazione giuridica diversa 
daquella sua própria, al fine di ridurre od annullare l’onere tributário.10 

                                                 
8 “O direito tributário italiano distingue claramente três regimes jurídicos relacionados com a supressão de 
deveres tributários. Alude ao inadimplemento culposo de deveres tributários já existentes, à manipulação dos 
pressupostos de aplicação da norma tributária e à realização dos pressupostos tributários de modo a tornar 
licitamente menos oneroso o encargo tributário. Essas situações são denominadas evasione, elusione e 
risparmio d’imposta, respectivamente.” PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função 
administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.103. 
9L’elusione fiscale e le operazioni societarie straordinarie transfrontaliere. 
Disponível em: <ftp://ftp.finanze.it/pub/tesi/mainetti.zip>. Acesso em: [04/03/2003 às 15h30min.]. 
10 L’elusione fiscale e le operazioni societarie straordinarie transfrontaliere. Capitolo I, p.33-34. Disponível 
em: <ftp://ftp.finanze.it/pub/tesi/mainetti.zip>. Acesso em: [04/03/2003 às 15h30min.]. 
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De nossa parte, não só preferimos, como se torna imprescindível, para o 

desenvolvimento regular deste trabalho, a adoção da classificação tripartida: evasão fiscal, 

elusão fiscal e elisão fiscal, haja vista que permite fazer uma demarcação adequada do 

campo de investigação. 

A respeito dos diversos equívocos cometidos pela doutrina pátria ao definir o 

fenômeno da elisão, da elusão e da evasão tributária, o primeiro que podemos apontar é a 

identificação da expressão “elisão tributária” como sinônimo de planejamento tributário. 

Não faz sentido confundir a elisão tributária com o planejamento tributário. 

Este último se constitui, na visão de HELENO TÔRRES11, numa técnica de organização 

preventiva de negócios, para uma economia de tributos. Esta técnica compreende dentre 

outros procedimentos o estudo do ordenamento jurídico, da doutrina, da jurisprudência 

administrativa e judicial, dos negócios do contribuinte, de forma a verificar quais as 

possibilidades mais vantajosas de redução ou diferimento do encargo tributário. 

 A elisão tributária não necessariamente será precedida de qualquer técnica. 

O contribuinte pode, intuitivamente, sem uso de qualquer método, estruturar seus negócios 

e vir a obter uma redução ou diferimento da carga tributária. 

Por sua vez, afirmar que economia de tributos é a mesma coisa que 

planejamento tributário ou elisão fiscal não é algo preciso. Não restam dúvidas de que 

pagar menos tributos é o principal objetivo da maioria dos planejamentos tributários, mas 

estes também podem ter por escopo protelar a exigência tributária, ou até mesmo a 

subtração de obrigações acessórias.  

Além disso, se o objetivo realmente vai ser alcançado, é resultado que está 

associado à eficácia do planejamento. Pode acontecer que determinadas operações mal 

planejadas, quando de sua execução, ao contrário do almejado pelo contribuinte, sejam 

desconsideradas e/ou requalificadas pelo Fisco, resultando num maior encargo tributário. 

 

                                                 
11 Direito tributário internacional: planejamento tributário e operações transnacionais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001. p.37. 
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3. A elisão, a elusão e a evasão fiscal: critérios de diferenciação 

 

  Alguns critérios são utilizados comumente pelos juristas para diferenciar os 

fenômenos da elisão, da elusão e da evasão fiscal. Contudo, quando vistos isoladamente 

não têm grande utilidade, só quando analisados conjuntamente servem para qualificar 

apropriadamente a conduta do contribuinte. Vejamos quais são eles: 

 

3.1. Cronológico 

 

A doutrina nacional majoritária tem feito a distinção entre a elisão e a evasão 

em função do momento da conduta do contribuinte.12 13 14 15 Esta corrente defende que se o 

contribuinte agir antes da concretização da hipótese de incidência tributária estaria diante 

do fenômeno qualificado como elisão (economia lícita de tributos), se fosse depois da 

concretização da hipótese de incidência então a conduta seria qualificada como evasão 

fiscal (fuga ilícita dos tributos).  

                                                 
12 “Portanto, se o contribuinte age ou se omite antes da ocorrência do fato gerador segundo definido na lei 
aplicável, e sempre no pressuposto de que o seu procedimento seja objetiva e formalmente lícito por não 
contrariar lei alguma, haverá elisão, enquanto que existirá evasão se o ato ou a omissão é posterior à 
ocorrência do fato gerador.” CANTO, Gilberto de Ulhôa. “Elisão e evasão fiscal”. In: Elisão e evasão fiscal. 
Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 13. Coordenador Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Centro de 
Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha Tributária, 1988, p. 41. 
13 “A diferença entre a elisão e a evasão fiscal consiste em que a elisão expressa ato formal e substancialmente 
legítimo praticado antes do surgimento do fato gerador, com o fim de evitar a incidência tributária plena ou a 
diminuir o tributo; e a evasão é o ato ou omissão ilegítimo, praticado durante ou após a ocorrência do fato 
gerador, com o fim de evitar, reduzir ou retardar o pagamento do tributo. O limite entre ambas está na licitude 
ou ilicitude do ato praticado.” CASSONE, Vittorio. “Elisão e evasão fiscal”. In: Elisão e evasão fiscal. 
Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 13. Coordenador Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Centro de 
Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha Tributária, 1988, p. 230. 
14 “A elisão fiscal é a economia tributária lícita, decorrente de atos ou omissões do contribuinte, anteriores a 
ocorrência do fato gerador, que, sem violar a lei, inclusive sem simulação, evitam ou postergam a ocorrência 
da situação legalmente descrita como hipótese de incidência. A evasão fiscal é a fuga da obrigação de 
recolhimento de tributo devido pela ocorrência do fato gerador, sempre que o contribuinte não tenha valido da 
liberdade de elidir tal ocorrência pela adoção de um meio hábil, tal como acima definido. Portanto, os limites 
entre elisão e evasão situam-se na anterioridade da ação ou omissão do sujeito passivo em relação à 
ocorrência do fato gerador e na perfeita juridicidade do seu ato ou omissão.” OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 
“Elisão e evasão fiscal”. In: Elisão e evasão fiscal. Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 13. Coordenador Ives 
Gandra da Silva Martins. São Paulo: Centro de Estudos de Extensão Universitária e Editora Resenha 
Tributária, 1988, p. 191.  
15 “Conforme comumente referido pela doutrina, a elisão consiste em não entrar na relação tributária, 
enquanto a evasão é tentar dela sair já tendo entrado.” PEREIRA, Cesar A Guimarães. Elisão tributária e 
função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.14. 
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A doutrina mais recente, felizmente, tem reconhecido a inutilidade deste 

critério,16 17 18 19 como no caso do contribuinte pessoa física que, por meio de conduta 

elisiva, mediante o uso de uma opção fiscal, pode escolher entre a declaração de 

rendimentos completa ou simplificada. Dependendo da escolha feita, pode pagar mais ou 

menos imposto de renda.  

Nesse exemplo, o fato imponível ocorreu bem antes da escolha do 

contribuinte pela forma de declaração dos rendimentos, no momento em que foi auferida a 

renda, e nem por isso podemos deixar de reconhecer que estamos diante de uma 

possibilidade de elisão fiscal, conduta lícita e perpetrada após a ocorrência do suporte fático 

tributário. 

Por outro lado, também não é correto afirmar que a evasão só ocorre após a 

concretização do fato jurídico tributário. Aliás, na maior parte das vezes, a manobra evasiva 

é estruturada antes mesmo da ocorrência do fato imponível, v.g., quando alguém com a 

                                                 
16 “Porém, isso não significa que a conduta elisiva somente possa ser praticada pelo sujeito passivo antes de 
ocorrido o fato imponível. O sujeito passivo poderá atuar de modo a enquadrar-se em hipóteses de normas 
não-autônomas dirigidas ao mandamento da norma tributária que possibilitem a supressão ou a redução da 
prestação objeto de dever tributário existente. Por exemplo, seria o caso de conduta que possibilitasse ao 
sujeito passivo valer-se de deduções, créditos presumidos ou créditos-prêmios obtidos entre a ocorrência do 
fato imponível e o adimplemento do dever tributário.” PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e 
função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.38. 
17 “Por conta disso, a distinção meramente temporal entre evasão e “elisão”, mesmo que tenha muita força 
argumentativa, deve ser imediatamente refutada, pois não são raras as situações em que a fraude pode ocorrer 
antes do fato jurídico tributário, como se vê no sempre lembrado exemplo do comerciante que emite notas 
fiscal adulteradas, promovendo, em seguida, a saída da mercadoria de seu estabelecimento, i.e., realizando o 
fato jurídico do imposto sobre circulação de mercadorias. E o mesmo se fale da elusão tributária, bem como 
da simulação, situações postas em execução sempre antes da ocorrência do fato jurídico tributário.”  
TÔRRES, Heleno. “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma 
geral de desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação 
James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 40-41. 
18 “Apesar de sua utilidade, o critério temporal que procura estabelecer os limites distintivos entre a evasão – 
sempre ilícita – e a elisão sem violação de qualquer norma legal, não se tem apresentado como plenamente 
suficiente. A distinção entre as figuras não decorre apenas da anterioridade ou posterioridade do fato 
imponível ou gerador; o contribuinte que deixa de emitir uma nota fiscal ou que altera o valor da operação 
tributável, praticando o subfaturamento, e promove, em seguida, a saída da mercadoria de seu 
estabelecimento comercial ou industrial, comete a evasão tributária, violando dispositivo de lei, sem embargo 
de ter praticado a fraude anteriormente à ocorrência do fato gerador ou imponível.” HUCK, Hermes Marcelo. 
Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais. São Paulo: Saraiva, 1997.  p. 29-30. 
19 “Em que pesem os aprofundados estudos de Rubens Gomes de Souza, calcados em Albert Hensel, e de 
Sampaio Dória acerca do critério cronológico da ocorrência do fato gerador para a diferenciação ou 
delimitação entre elisão e evasão, tal proposição não obteve êxito na localização exata do problema, surgindo 
situações em que o critério cronológico deixa a desejar. Não são raras as situações em que a fraude pode 
ocorrer antes da realização do fato gerador, a exemplo do comerciante que emite nota fiscal adulterada antes 
da saída da mercadoria do estabelecimento.” PERIN, Carlos Alexandre. “Análise da constitucionalidade da 
inserção de norma geral antielisiva na legislação tributária brasileira: Parágrafo único do art. 116 do Código 
Tributário Nacional”. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3943>. Acesso em: 
[14/05/2003 às 20h27min.]. 
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intenção de subtrair a tributação importa determinado produto com nota fiscal subfaturada. 

O fato gerador do imposto de importação ocorreu no momento em que a mercadoria 

ingressou em território nacional, entretanto a operação evasiva foi estruturada antes da 

ocorrência do suporte tributário fático, quando da emissão da nota fiscal. 

 

3.2. Finalidade/Causa 

 

  Um traço comum na elisão, na elusão e na evasão fiscal é a finalidade de 

obter uma redução e/ou a procrastinação legal do pagamento de tributos. Por ser uma 

característica comum aos três conceitos, este critério não serve para distingui-los.20  

A única utilidade de sua utilização, isoladamente, parece ser a de separar as 

condutas cujas finalidades sejam obter a economia tributária (elisão, elusão e evasão fiscal) 

daquelas que não possuem este objetivo. 

  Aqueles que defendem este critério, afirmam que na elusão ou na evasão 

fiscal a única ou a principal finalidade existente seria a economia de tributos.21 Não haveria, 

portanto, qualquer finalidade extratributária relevante. Todavia, também na elisão fiscal a 

única finalidade pretendida pelo contribuinte poderá ser a obtenção da economia de 

tributos, como no caso da utilização das chamadas opções fiscais22. Daí porque este critério, 

isoladamente, também não resolve a distinção. 

                                                 
20 “Esta forma de distinção, plasmada na finalidade, pura e simplesmente, sem a combinação de outros 
elementos, em pouco contribui para a efetiva demarcação do objeto em análise, porque evitar a conduta de 
levar dinheiro aos cofres públicos pode decorrer tanto em: I) legítima economia de tributos, mediante a 
construção de negócios sujeitos à não incidência, hipóteses menos onerosas ou isenção, no campo das opções 
fiscais (elisão); II) evasão, descumprindo as obrigações tributárias; III) elusão, pela efetivação de ilícitos 
atípicos; IV) simulação ou mesmo V) inadimplência (voluntária ou por insolvência). Como o contribuinte 
deixará de pagar tributos por uma ou outra dessas hipóteses, estará eleita uma forma de “economia de 
tributos”” TÔRRES, Heleno T. “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e 
preventivas) – a norma geral de desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e 
antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 41-42. 
21 “A experiência jurídica da maioria dos ordenamentos que adotaram o controle fiscal sobre atos elusivos, 
conferiram uma grande importância à finalidade do ato (ou do conjunto dos atos), definindo a elusão tributária 
como uma atitude de organização de fatos jurídicos cujo único fim consistiria na redução ou eliminação da 
respectiva carga tributária, de modo que não seriam adotadas normalmente se não fosse a pretensão de 
subtrair-se à incidência fiscal.” TÔRRES, Heleno T. “Limites ao planejamento tributário – normas 
antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de desconsideração de atos ou negócios do direito 
brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. 
p. 41. 
22 “Nesse contexto é que aparece a figura das opções fiscais, que serão figuras criadas pelo ordenamento, 
propositalmente formuladas e colocadas à disposição do contribuinte para que delas se utilize, conforme a sua 
conveniência.” GRECO, Marco Aurélio. Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: 
Dialética, 1998. p. 92. 
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  Há autores que em vez do critério finalístico, preferem observar a causa do 

negócio. São formas distintas de ver a mesma coisa, toda finalidade supõe a existência de 

uma causa. 

  Para esses juristas, a conduta para ser admitida fiscalmente (elisão fiscal) 

deve possuir uma causa real, que não seja só conduzir a um menor imposto.23 

Como já dissemos, este critério precisa ser analisado com os demais, pois no 

caso das opções fiscais (elisão fiscal) a única causa real existente pode ser também a 

obtenção da economia de tributos.   

 

3.3. Meios 

   

Os meios empregados pelo contribuinte parecem ser um critério importante 

para efetuar a distinção pretendida, mas não exclusivo. 

Na evasão, os meios utilizados para a obtenção da economia tributária são 

ilícitos, fraudulentos ou simulatórios, v.g., quando o contribuinte falsifica documentos 

fiscais para suportar um menor ônus tributário. 

  Na elisão e na elusão fiscal os meios utilizados, ao contrário da evasão fiscal, 

são lícitos, não há simulação ou qualquer outro tipo de fraude destinada a ocultar a 

realidade. Em ambas as condutas, o ato, fato ou negócio jurídico atendem às formas 

permitidas pelo direito civil ou comercial. 

  A diferença entre a elusão e a elisão fiscal, no que tange aos meios 

empregados, reside em que a elusão é perpetrada por meio de condutas insólitas, inusuais, 

anômalas. O que pressupõe a existência de uma forma que seja considerada adequada a 

determinada conduta do contribuinte. 

No entanto, não podemos esquecer a advertência do professor HELENO 

TÔRRES:  

Para uma correta identificação dos atos abusivos não cabe nenhuma espécie 
de preconceito sobre a configuração dos negócios pretendidos. Uma 

                                                 
23 “No entanto, os negócios jurídicos que não tiverem nenhuma causa real, a não ser conduzir a um menor 
imposto, terão sido realizados em desacordo com o perfil objetivo do negócio e, como tal, assumem um 
caráter abusivo; neste caso, o Fisco a eles pode se opor, desqualificando-os fiscalmente para requalificá-los 
segundo a descrição normativo-tributária pertinente à situação que foi encoberta pelo desnaturamento da 
função objetiva do ato. Ou seja, apenas se tiver como objetivo exclusivo a redução da carga tributária, ter-se-á 
um abuso do direito.” GRECO, Marco Aurélio. Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São 
Paulo: Dialética, 1998. p. 134. 
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configuração insólita pode resultar adequada enquanto uma configuração em 
tudo usual pode manifestar-se inadequada. O direito tributário está em 
contínua evolução e não impõe aos contribuintes o uso de formas e institutos 
jurídicos usuais, necessariamente.24 
 

Assim, para que seja possível verificar se a forma adotada é aquela 

adequada, é necessário pesquisar se há um motivo razoável para seu emprego. 

 

3.4. Intenção do agente 

 

Outro critério que deve ser combinado aos anteriores para verificar se houve 

elisão, elusão ou evasão fiscal, é o da intenção do agente.25 26 É preciso aferir se o 

contribuinte agiu com dolo. Não estamos a falar do dolo penal, mas do dolo civil. 

O dolo civil, em sentido amplo, conforme lição de WASHINGTON DE 

BARROS MONTEIRO27, é todo artifício empregado para enganar alguém. Não estamos a 

falar do dolus bonus, mas do dolus malus, aquele dolo destinado a prejudicar alguém, ou 

seja, estamos a tratar do artifício empregado para enganar o Fisco, com vistas a causar-lhe 

um prejuízo pela subtração da tributação. 

Na elisão fiscal não há a presença do dolo. O contribuinte obtém a economia 

fiscal nos termos da vontade do ordenamento. 

                                                 
24 “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de 
desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James 
Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 46. 
25 “Com planejamentos evasivos ou elusivos, deseja o contribuinte subtrair-se à incidência tributária, 
modificando ou omitindo a efetiva demonstração de capacidade contributiva, para atingir um resultado 
econômico sem ter que suportar o ônus fiscal decorrente. Assim, sendo ambas atitudes ilícitas, o que irá 
diferençar uma da outra será a intenção do agente e os meios adotados, para que se aplique a conseqüência 
prevista pelo ordenamento no controle de uma ou da outra, apenas.” TÔRRES, Heleno T. “Limites ao 
planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de desconsideração de 
atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª 
tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 47-48. 
26 Em sentido contrário: “Se os meios utilizados servem como fator de distinção entre os conceitos, já o 
elemento subjetivo tem muito pouca importância para estabelecer uma linha divisória entre evasão e elisão 
lícita, pois em ambos os casos a intenção do contribuinte é a de não pagar ou pagar o menor imposto 
possível.” HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais. São Paulo: Saraiva, 
1997. p. 27-28. 
27 “Em sentido amplo, dolo civil é todo artifício empregado para enganar alguém (dolus est consilium alteri 
nocendi). Excepcionalmente, pode ter fim lícito, elogiável e nobre, por exemplo, quando se induz alguém a 
tomar remédio, que recusa ingerir, e que, no entanto, lhe é necessário. O mesmo acontece quando 
ardilosamente se procura frustrar plano de um inimigo ou assassino. Estas armas de defesa o jurisconsulto 
romano atribuía o nome de dolus bonus, por oposição ao dolus malus, consistente no emprego de manobras 
astuciosas destinadas a prejudicar alguém.” Curso de direito civil. Parte Geral. 32. ed. v. 1. São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 194. 



 

 

21

 

No caso da evasão e da elusão fiscal, em ambas o contribuinte age de forma 

dolosa. A diferença reside no fato de que na primeira conduta há uma violação direta da 

regra matriz de incidência tributária, associada à utilização de meios fraudulentos, enquanto 

na segunda há uma violação indireta, por meio da utilização de formas alternativas. 

A violação direta de que falamos é aquela em que o sujeito passivo 

concretiza o fato tributário, mas procura de alguma forma ocultá-lo para não ter que 

cumprir o mandamento de pagar o tributo. 

Na violação indireta, o sujeito passivo não concretiza o tipo formalmente 

previsto na regra tributária, mas em vez disso concretiza um outro modelo, formalmente 

diferente, mas substancialmente igual àquele, cujos efeitos tributários são inferiores ao tipo 

contornado.  

Alguns poderiam discordar da violação indireta da regra tributária, 

afirmando que se o legislador não inscreveu tal fato na regra matriz de incidência tributária 

é porque não pretendia regulá-lo.  

Ocorre que a regra tributária não existe isoladamente, ela é um texto dentro 

de um contexto. O ordenamento jurídico, no qual se encontra inserida aquela regra, é 

estruturado a partir da existência de diversos princípios, dentre os quais podemos destacar 

os da solidariedade dos gastos públicos, da capacidade contributiva e da isonomia.28  

É por meio da aplicação da regra matriz de incidência tributária que esses 

valores se realizam. Assim, cada uma dessas regras de incidência tributária carrega consigo, 

ainda que implicitamente, a missão de concretizar os princípios esculpidos no ordenamento 

jurídico. 

Qualquer situação que, na aplicação da regra matriz de incidência tributária, 

resulte na violação dos princípios dirigentes do ordenamento jurídico, importa na violação 

da essência dessa regra. 

                                                 
28 “Nesse contexto, a igualdade tributária deixa de ser um princípio informador da tributação para se 
transformar em critério de distribuição da carga tributária, à vista da mesma manifestação de capacidade 
contributiva. Ou seja, a capacidade contributiva deixa de ser um desdobramento da igualdade, para se vincular 
diretamente à liberdade e à solidariedade no sentido da busca da justiça. Detectada a capacidade contributiva a 
ser captada pelo imposto, o respectivo poder de tributar deverá ser exercido positivamente no sentido de 
alcançá-la, ao mesmo tempo em que deverá atender a uma limitação, qual seja, fazê-lo com isonomia, sem 
discriminações. Em suma, isonomia é o critério de atingimento da capacidade contributiva (pelo menos em se 
tratando de impostos) e parâmetro de aplicação e interpretação das normas que disciplinam o tributo. 
GRECO, Marco Aurélio. Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 
148. 
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No entanto, esse tipo de violação requer para sua correção, como será visto, 

a existência de uma regra geral antielusiva, sem a qual, em muitos casos, se torna 

impossível evitar a distorção. 

Da exposição dos critérios diferenciadores da elisão, elusão e da evasão 

fiscal podemos chegar à elaboração do seguinte quadro sinóptico: 

CRITÉRIOS ELISÃO ELUSÃO EVASÃO 

Cronológico Antes ou depois do fato 
gerador 

Antes ou depois do 
fato gerador 

Antes ou depois do 
fato gerador 

Finalidade/Causa Economia tributária Economia tributária Economia tributária 

Meios Lícitos Lícitos (insólitos) Ilícitos 

Intenção Não há dolo civil Dolo civil 
(Violação indireta da 
regra tributária) 

 Dolo civil 
(Violação direta da 
regra tributária) 

 

 

4. A regra tributária e a elisão fiscal 

 

  A definição de tributo, contida no artigo 3º do Código Tributário Nacional, 

permite constatar a origem da obrigação tributária: a lei. Não se trata de qualquer novidade, 

o tributo é uma obrigação ex lege, por força de lei. É numa regra legal que está contida a 

matriz da incidência tributária. 

  Assim sendo, não se compreende como a doutrina brasileira, de forma geral, 

quando trata da elisão fiscal, não destaca o estudo da regra tributária como pré-condição 

para a compreensão do assunto. 

  PAULO DE BARROS CARVALHO29 entende que o estudo da regra 

tributária pode ser feito sob dois aspectos: estático e dinâmico. 

  O ponto de vista estático corresponde ao estudo da estrutura da regra 

tributária, que pode ser decomposta em hipótese ou suposto e conseqüente, ou, na 

terminologia utilizada por GERALDO ATALIBA30, hipótese e comando. 

                                                 
29 “Posto isso, é lícito dizer-se que podemos estudar a norma jurídica em seu aspecto estático, isto é, no plano 
exclusivamente normativo, e no seu caráter dinâmico, equivale a dizer após o acontecimento do fato 
hipoteticamente previsto”. Teoria da norma tributária. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 88. 
30 “Toda norma, pois, contém uma hipótese e um comando. O comando só é obrigatório associado à hipótese. 
Não existe sem ela, que, por sua vez, nada é sem o respectivo comando.” ATALIBA, Geraldo. Hipótese de 
incidência tributária. 5ª.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. p.26. 
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  A hipótese ou suposto corresponde à descrição abstrata do fato ou da 

situação que acontecendo dá nascimento à obrigação tributária. O conseqüente ou comando 

é a determinação contida na regra tributária para, no caso de se materializar a hipótese, o 

sujeito passivo entregar certa quantia a Fazenda. 

  Tanto a análise da hipótese quanto do conseqüente31 (mandamento) 

interessam para efeito do estudo da elisão tributária. A primeira porque o máximo objetivo 

que se pode pretender com a adoção de conduta elisiva é evitar que ocorra a incidência 

tributária, ou seja, evitar a coincidência do fato jurígeno com a descrição formulada na 

hipótese. O estudo da hipótese tributária merece destaque também pela possibilidade de 

enquadramento do fato tributário em uma hipótese associada a um comando menos oneroso 

para o sujeito passivo (menor base de cálculo ou alíquota). 

  O exame do comando importa para o estudo da elisão fiscal, não só para 

saber qual a norma que possui o comando mais ou menos oneroso, mas em virtude de 

determinadas regras terem mais de um comando. Assim, em algumas situações, é facultado 

ao contribuinte optar pelo comando menos gravoso, v.g., o regulamento do imposto de 

renda, que possibilita ao contribuinte pessoa física, no momento da entrega da declaração 

anual de ajuste, escolher fazer a declaração simplificada ou a declaração completa de 

rendimentos. A opção feita pelo contribuinte, nesse caso, vai determinar a maior ou menor 

possibilidade de redução da base de cálculo do tributo e conseqüente ônus tributário. 

  Para a compreensão do fenômeno da elisão fiscal também é relevante a 

análise da regra tributária sob o ponto de vista dinâmico. O que compreende o estudo da 

relação jurídica tributária, decorrente da concretização da hipótese de incidência. 

 

4.1. A visão estática da regra tributária e a elisão fiscal 

   

A seguir, passa-se à análise da estrutura da regra tributária, que coincide 

com a visão estática proposta por PAULO DE BARROS CARVALHO. 

                                                 
31 Em sentido contrário à importância do conseqüente para a elisão fiscal: “A conduta elisiva não pode atingir 
o mandamento da norma tributária porque, por definição, o mandamento não descreve nenhuma conduta do 
sujeito passivo, mas contém a determinação dos deveres tributários a serem cumpridos diante da ocorrência 
dos fatos descritos na hipótese da norma. A conduta elisiva somente pode se relacionar com os pontos da 
norma tributária em que haja a descrição de fatos passíveis de realização pelo sujeito passivo. E estes sempre 
virão descritos na hipótese de uma norma jurídica (autônoma e não-autônoma).” PEREIRA, Cesar A. 
Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.38. 
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  A norma tributária pode ser dividida em duas partes: 1ª) hipótese ou suposto; 

2ª) conseqüente. 

  Cumpre esclarecer inicialmente, o que vem a ser a hipótese ou suposto. 

Trata-se da parte da regra matriz de incidência tributária em que há a previsão do fato 

tributário. 

  Existem três critérios presentes na hipótese tributária: 1º) material; 2º) 

espacial e 3º) temporal.  

  O primeiro vem a ser o próprio núcleo da norma tributária. É o núcleo da 

norma que exprime o fato ou a situação necessária à ocorrência da incidência tributária. A 

título de ilustração, no imposto de renda o núcleo seria “auferir renda”; enquanto no IPTU, 

“ser proprietário de imóvel urbano”, etc. 

  O critério espacial diz respeito ao local onde pode ocorrer a incidência 

tributária e o critério temporal indica a data ou período da ocorrência do fato tributário. 

A segunda parte da regra tributária, o comando, seria composta pelos 

critérios: 1º) subjetivo; 2º) quantitativo. 

  O aspecto subjetivo diz respeito aos dois sujeitos da relação tributária, o 

credor que é o Estado e o devedor que é o contribuinte ou responsável. Já o critério 

quantitativo se refere à base de cálculo e à alíquota, ou seja, o quantum debeatur. 

  Além daqueles critérios citados por PAULO DE BARROS CARVALHO 

para compor o comando da norma, entendemos que coexiste o critério temporal do 

comando, qual seja, a data em que o sujeito passivo deve solver a obrigação tributária. Se 

assim não fosse, a obrigação jamais poderia ser exigida, o que equivale a dizer que na 

prática inexistiria obrigação. 

  Vista a estrutura da norma tributária, por meio da sua decomposição, 

pretende-se demonstrar como é importante para o estudo da elisão fiscal a análise de cada 

elemento presente no suposto e no conseqüente da regra de incidência tributária. 
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4.1.1. O critério material da hipótese 

 

  O critério material, como já afirmado, é o próprio núcleo da regra tributária. 

Nele reside a descrição do fato e vem sempre expresso por um verbo: “transmitir bens 

imóveis”, “ser proprietário de imóvel rural”, “vender mercadorias” etc. 

  Poder-se-ia indagar: Qual a importância do estudo do critério material da 

hipótese de incidência tributária para efeito da elisão fiscal? Ora, é simples, se o núcleo não 

se materializa, não haverá obrigação tributária ou, ainda, há a hipótese de o contribuinte 

estruturar seus negócios de forma a concretizar um outro núcleo associado a um comando 

menos oneroso. Por exemplo: o contribuinte pode optar por vender a comida já preparada, 

sujeitando-se ao ICMS ou prepará-la no lugar do consumo, ficando sujeito, nesse caso, a 

incidência do ISS. Note-se que na primeira hipótese, o núcleo é “vender mercadorias”, e na 

segunda, “prestar serviço de preparo de alimentos”. 

 

4.1.2. O critério espacial da hipótese 

 

  Também merece relevo o critério espacial, qual seja, o alcance espacial de 

determinada regra tributária. Em razão desse critério, o contribuinte pode organizar seus 

negócios de modo a se sujeitar a uma menor incidência tributária ou mesmo afastá-la. 

  Imaginemos a hipótese de determinado contribuinte que tem a opção de 

instalar a sede de uma empresa prestadora de serviço nos Municípios “A” ou “B”. 

Dependendo da escolha, pode haver uma grande economia fiscal pela incidência de uma 

alíquota menor do ISS. Destacamos, também, a possibilidade de o contribuinte organizar 

seus negócios a partir dos chamados “paraísos fiscais” (tax havens) ou, ainda, nas 

chamadas zonas francas, usufruindo alíquotas módicas ou variados incentivos fiscais. 

 

4.1.3. O critério temporal da hipótese 

 

  O critério temporal da hipótese também tem sua importância, haja vista que 

qualquer norma jurídica só é válida em determinada época. Assim, se o contribuinte sabe 

que uma nova alíquota vai entrar em vigor, ele pode optar por antecipar ou postergar a 

realização de um determinado negócio, v.g., se for haver um aumento da alíquota do 
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imposto de importação de determinado produto no primeiro dia do mês seguinte, a opção 

pode ser por antecipar a importação para incorrer num menor ônus fiscal. 

 

4.1.4. O critério subjetivo do comando 

 

  O critério subjetivo do comando é pertinente à identificação do credor e do 

devedor da obrigação tributária. Como exemplo da relevância do estudo deste critério, 

podemos cogitar a possibilidade de certa operação implicar na responsabilização de 

determinado agente, que pode então organizar seus negócios de forma a não se colocar na 

condição de responsável tributário. 

 

4.1.5. O critério quantitativo do comando 

 

  O critério quantitativo do comando, formado pela base de cálculo e alíquota, 

também deve ser prestigiado no estudo da elisão fiscal. Em alguns casos é possível escolher 

a base de cálculo e a alíquota que vão servir para cálculo do quantum debeatur, v.g., o 

regulamento do imposto de renda da pessoa jurídica que permite ao contribuinte, em 

algumas situações, optar por declarar seus rendimentos com base no lucro real ou no lucro 

presumido. 

  Conhecer o critério quantitativo do comando também importa pois a partir 

desse conhecimento, o contribuinte vai buscar enquadrar-se na regra matriz de incidência 

associada ao comando menos oneroso. 

 

4.1.6. O critério temporal do comando 

 

  O critério temporal do comando diz respeito à data em que será exigida a 

obrigação e normalmente vem associado ao critério temporal da hipótese de incidência. O 

critério temporal da hipótese refere-se à data em que determinado fato tributário pode 

ocorrer, enquanto o critério temporal do comando é atinente ao momento em que a 

obrigação tributária poderá ser exigida.  

Assim, é possível imaginar a hipótese de certo tributo que tem período de 

apuração mensal, v.g., o imposto de renda incidente sobre ganhos com alienação de ações. 
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Sabendo que o comando dispõe, nesse caso, que a obrigação será exigida no último dia do 

mês posterior ao período de apuração, o contribuinte pode optar por esperar a virada do mês 

para vender suas ações (critério temporal da hipótese), postergando por mais um mês a 

exigência do tributo (critério temporal do comando).  

 

4.2. A visão dinâmica da regra tributária e a elisão fiscal 

 

  A regra tributária também pode ser estudada no seu aspecto dinâmico, 

enquanto relação jurídica já regularmente configurada, que surgiu após a concretização da 

hipótese de incidência. 

  É possível imaginar algumas situações em que mesmo estando configurada a 

relação obrigacional, é possível ao contribuinte interferir no montante a ser pago ou mesmo 

deixar de pagar o que seria devido, sem sofrer nenhuma sanção por isso. 

 

4.2.1. A compensação 

 

  A compensação é modalidade de extinção do crédito tributário, que guarda 

previsão genérica no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional. A compensação é 

possível quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, 

situação em que a compensação determinará a extinção das obrigações, até onde se 

compensarem.  

A propósito da compensação, o Código Tributário Nacional dispõe:  

 
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja 
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a 
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos 
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. 
 

A compensação pode trazer vantagem financeira para o contribuinte. Em 

uma situação hipotética, poderia haver uma lei federal autorizando o contribuinte a 

compensar tributos federais com títulos públicos emitidos pela União, que por sua vez 

podem ser adquiridos no mercado com razoável deságio em relação ao seu valor de face, 

resultando esta operação em grande economia para o devedor do tributo. 
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4.2.2 . A decisão judicial ou administrativa 

 

  Após a realização do lançamento tributário, o contribuinte tem a 

oportunidade de recorrer administrativamente. A decisão administrativa definitiva 

favorável ao contribuinte extingue o crédito tributário na medida da decisão.32 

  Ainda que não obtenha êxito, o recurso administrativo suspenderá a 

exigência tributária. Enquanto aquele não for definitivamente julgado, não poderá ser 

proposta a ação de execução fiscal. Assim, o contribuinte ganhará mais tempo para pagar o 

seu débito tributário. 

  Se o contribuinte perder administrativamente, pode, ainda, se não tiver 

havido a prescrição do direito de ação, recorrer judicialmente.33 Vencendo o litígio, será 

extinta a obrigação tributária. 

 

4.2.3. A decadência e a prescrição 

 

  Na lição de LUCIANO AMARO, a  

 
decadência é a perda do direito de “constituir” o crédito tributário (ou seja, de 
lançar) pelo decurso de certo prazo. Se o lançamento é condição de 
exigibilidade do crédito tributário, a falta desse ato implica a impossibilidade 
de o sujeito ativo cobrar o seu crédito. Por isso, dando-se a decadência do 
direito de o sujeito ativo lançar o tributo, sequer se deverá cogitar da 
prescrição, que só teria início com o lançamento.34 

   

Ocorre que em algumas situações, o Fisco, por inércia, deixa de lançar o 

tributo dentro do prazo legal, operando-se então a decadência deste direito. O lançamento 

                                                 
32 “Quando a decisão definitiva favorece total ou parcialmente o contribuinte, não mais podendo ser objeto de 
ação anulatória, extingue-se o crédito tributário na medida da decisão. Isto porque o sujeito passivo não tem 
interesse em propor ação anulatória da decisão administrativa que lhe foi favorável. O crédito está inteira ou 
parcialmente extinto, nos exatos termos da decisão administrativa.” COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso 
de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 728. 
33 “O Poder Judiciário exercita o controle jurisdicional dos atos administrativos. O lançamento é ato jurídico 
administrativo sujeito a censura jurisdicional. Esgotada ou não a esfera administrativa do lançamento, há 
sempre cabida, não prescrito o direito de ação, para a discussão judicial do crédito lançado. Como no caso do 
processo tributário administrativo, o processo judicial não pode perpetuar-se. Haverá sempre uma decisão 
última e final que põe fim ao litígio, com a entrega definitiva da prestação jurisdicional.” COÊLHO, Sacha 
Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 729. 
34 Direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 382. 
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feito posteriormente ao prazo decadencial pode ser invalidado administrativa ou 

judicialmente, resultando em economia para o contribuinte. 

  A prescrição é relativa à perda do direito de ação do credor tributário para 

cobrar a respectiva importância. Segundo o Código Tributário Nacional: 

 
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) 
anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

   

Assim, passado esse prazo, se a Fazenda tentar cobrar a importância devida 

pelo contribuinte, ele poderá defender-se alegando a prescrição, do que resultará a 

impossibilidade de o Fisco receber o crédito tributário. 

 

5. Classificação das formas de elisão, elusão e evasão fiscal 
 

  SAMPAIO DÓRIA35 estabelece a seguinte classificação: 1º) evasão por 

omissão imprópria; 2°) evasão omissiva por inação; 3º) evasão comissiva ilícita; 4º) evasão 

comissiva lícita. 

  No primeiro caso – evasão por omissão imprópria – o contribuinte 

simplesmente opta por não concretizar a hipótese de incidência tributária para não suportar 

o pagamento do tributo.  

  Este primeiro tipo de evasão não tem qualquer importância jurídica, pois 

ninguém está obrigado a realizar a hipótese de incidência tributária.  

  A segunda situação – evasão omissiva por inação – ocorre quando o 

contribuinte omite dados para diminuir ou evitar a obrigação tributária, v.g., quando o 

sujeito passivo não declara uma renda obtida com vistas a não suportar o imposto de renda. 

  A terceira situação – evasão comissiva ilícita – ocorre quando o contribuinte 

utiliza meios ilícitos para eliminar, retardar ou diminuir o tributo devido, v.g., na hipótese 

de simulação ou fraude fiscal, quando o sujeito passivo falsifica documentos para fugir da 

tributação. 

                                                 
35 Classificação citada por Heleno Tôrres em “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas 
(gerais e preventivas) – a norma geral de desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: 
Tributação e antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 33. 
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  A quarta situação – evasão comissiva lícita – há uma ação do contribuinte 

para eliminar, reduzir ou retardar o encargo tributário só que fazendo uso de meios lícitos, 

que não são vedados pela lei. 

  Não vemos grande utilidade na classificação de SAMPAIO DÓRIA, já que 

tanto a ação quanto a omissão, podem ser contrárias à lei. Segundo EURICO MARCOS 

DINIZ DE SANTI: “Goza de grande acolhida na doutrina nacional a célebre frase de 

Agustín Gordillo, segundo o qual “não há classificações certas ou erradas, mais úteis ou 

menos úteis”.”36 

Em substituição à proposta de SAMPAIO DÓRIA, entendemos ser mais útil 

à compreensão do fenômeno a distinção adotada por HELENO TÔORRES. Sobre ela, já 

fizemos referências anteriormente, que encontra paralelo na doutrina italiana, na qual há a 

previsão de três categorias de condutas fiscalmente menos onerosas: 1º) evasão; 2º) elisão e 

a 3º) elusão. 

  A classificação proposta tem o mérito de demarcar um novo campo da 

conduta do contribuinte: a elusão fiscal. O controle da elusão fiscal só pode ser feito a partir 

da distinção precisa das condutas elusivas. 

  Na evasão, o contribuinte procura a realização do negócio fiscalmente menos 

oneroso, praticando um ilícito fiscal. A evasão, na classificação que adotamos, compreende 

o que SAMPAIO DÓRIA denominou de evasão omissiva por inação, quando o contribuinte 

estivesse obrigado a realizar determinada conduta e se omitisse, e engloba também a evasão 

comissiva ilícita, quando houvesse proibição no ordenamento jurídico da prática de certa 

conduta e o contribuinte optasse por realizá-la. 

  As possibilidades da prática de condutas fiscalmente ilícitas são inúmeras, 

alguns exemplos podem ser citados: omissão de receita para fugir ao pagamento do imposto 

de renda, falsidade material de recibos de despesas médicas para reduzir a base de cálculo 

do imposto de renda da pessoa física, utilização de notas frias, falsificação de balanço, etc. 

  Em suma, a evasão se configura pela realização de uma conduta vedada 

explicitamente pelo ordenamento jurídico (ilícito fiscal), podendo consistir tanto numa ação 

quanto numa omissão ilícita do contribuinte. O que significa dizer que a conduta adotada 

pelo contribuinte foi objeto de fraude ou simulação. 

                                                 
36 “As classificações no sistema tributário brasileiro”. In: IBET. Justiça Tributária. São Paulo: Max Limonad, 
1998. p. 130. 
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  No campo da conduta fiscalmente menos onerosa, onde são empregados 

meios lícitos, temos a elisão e a elusão fiscal. HELENO TÔRRES entende que a elusão 

fiscal é uma conduta ilícita atípica, diferentemente da evasão que é uma conduta ilícita 

típica.37 Na elusão fiscal não haveria violação direta de uma regra, como na evasão, mas de 

princípios constitucionais, tais como: isonomia, generalidade, capacidade contributiva, 

etc.38 

  Apesar de adotarmos a mesma classificação do ilustre professor, defendemos 

que a elusão só pode ser qualificada como ilícita se houver violação à regra expressa no 

ordenamento, que, nesse caso, consistiria na violação de uma regra geral antielusiva. Não 

há como qualificar uma conduta como ilícita sem verificar o tratamento dado por 

determinado sistema jurídico. Em outras palavras, uma conduta só é lícita ou ilícita em 

consideração à ordem jurídica vigente em determinada época e em determinado lugar. 

A elisão tributária, a nosso ver, é uma conduta fiscal menos onerosa, 

perpetrada pelo contribuinte, utilizando meios lícitos e em conformidade com os princípios 

adotados pelo ordenamento jurídico. Na elisão fiscal, a diminuição da tributação do 

contribuinte ocorre da forma pretendida pelo ordenamento jurídico, v.g., quando o 

contribuinte, pessoa jurídica, faz a opção pela tributação do imposto de renda com base no 

lucro real ou no lucro presumido ou quando o contribuinte, pessoa física, opta pela 

declaração de renda simplificada ou completa, etc. 

  A elusão fiscal, por sua vez, consiste em uma conduta fiscal menos onerosa 

adotada pelo contribuinte, mas contrária aos princípios do ordenamento jurídico, em que 

este utiliza mecanismos insólitos para fugir da tributação. Essa conduta poderia ser 

qualificada como lícita ou ilícita, a depender, respectivamente, da inexistência ou existência 

de regra geral antielusiva. 

                                                 
37 “No que diz respeito à conduta do sujeito, os fenômenos da “evasão” e da “elusão” surgem como 
decorrência dos comportamentos comissivos ou omissivos projetados para reduzir ou evitar o cumprimento de 
uma obrigação tributária, de modo antijurídico (ilícitos típicos e ilícitos atípicos). “Limites ao planejamento 
tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de desconsideração de atos ou negócios 
do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: 
Juruá, 2003. p. 47. 
38 “No que diz respeito à conduta do sujeito, os fenômenos da “evasão” e da “elusão” surgem como 
decorrência dos comportamentos comissivos ou omissivos projetados para reduzir ou evitar o cumprimento de 
uma obrigação tributária, de modo antijurídico (ilícitos típicos e ilícitos atípicos). “Limites ao planejamento 
tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de desconsideração de atos ou negócios 
do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: 
Juruá, 2003. p. 47. 
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  Na elusão fiscal, o contribuinte utiliza formas não usuais, inadequadas, 

insólitas para obter a redução da carga fiscal. Ocorre um verdadeiro abuso da livre 

iniciativa e da liberdade contratual, para fins de suportar um menor ônus fiscal. Tal conduta 

leva a uma quebra da isonomia e do princípio da capacidade contributiva, podendo 

inclusive causar danos à concorrência, já que o contribuinte que elude os tributos suprime 

uma parcela significativa de seus custos.  

  No campo das condutas elusivas é possível inserir alguns dos chamados 

negócios jurídicos indiretos, cujo estudo dos reflexos tributários mereceu a atenção do 

professor ALBERTO XAVIER.39 40 

  No negócio indireto, o contribuinte pratica um ato ou uma série de atos, sem 

simulação, que corresponde a um ato ou conjunto de atos submetidos a um regime 

tributário menos favorável. 

  O resultado prático obtido pelo negócio indireto é quase ou senão 

equivalente ao do negócio jurídico direto. No entanto, ao praticar o negócio indireto o 

contribuinte fica sujeito a conseqüências fiscais menos onerosas. 

  Para ALBERTO XAVIER41 os elementos essenciais ao conceito de negócio 

indireto são dois: um objetivo e outro subjetivo. 

  O primeiro corresponde à divergência dos fins típicos da estrutura utilizada e 

dos fins que as partes pretendem atingir. O segundo elemento diz respeito ao fato de a 

escolha do esquema negocial ser determinada pela intenção de obter um tratamento fiscal 

mais vantajoso. 

  Ainda segundo a classificação adotada pelo Professor ALBERTO 

XAVIER42 os negócios indiretos podem se revestir das seguintes modalidades: 

Negócio indireto de exclusão -  a estrutura do negócio jurídico é elemento da previsão da 

norma tributária e a do negócio indireto não se encontra prevista em qualquer outro tributo. 

                                                 
39 “O negócio indirecto em Direito Fiscal”. In: Ciência e técnica fiscal, Lisboa, nº 147, 50p., mar. 1971.  
40 Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética. 2001. 175p. 
41 “Elementos essenciais do conceito de negócio indirecto em direito fiscal são, assim, um elemento objectivo 
e um elemento subjectivo: o primeiro é constituído pela divergência entre a estrutura (fins típicos) do negócio 
e os fins que as partes pretendem atingir (à qual a doutrina se refere como utilização de processos insólitos, 
formas anormais, formas inusuais ou formas inadequadas; o segundo é dado pelo facto de a escolha do 
esquema negocial ser determinada pela intenção de excluir ou diminuir o encargo fiscal.” “O negócio 
indirecto em direito fiscal”. Estudo publicado em Ciência e Técnica Fiscal, Lisboa, nº 147, p. 26, mar. 1971. 
42 “O negócio indirecto em direito fiscal”. Estudo publicado em Ciência e Técnica Fiscal, Lisboa, nº 147, p. 
27, mar. 1971. 
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Negócio indireto impeditivo – a estrutura do negócio jurídico constitui elemento da 

previsão da norma tributária, enquanto que a do negócio indireto está prevista 

expressamente numa norma de isenção. 

Negócio indireto redutivo – quando o negócio jurídico indireto se limitar a desencadear 

conseqüências fiscais menos gravosas do que resultaria do negócio direto correspondente. 

  O negócio indireto redutivo pode ser de dois tipos: 

Negócio indireto redutivo por substituição dos pressupostos - quando o negócio direto é 

elemento da previsão normativa do tributo e o negócio indireto é elemento de outro tipo 

legal, cujas conseqüências fiscais são menos onerosas. 

Negócio indireto redutivo por substituição de elementos de estatuição – quando o negócio 

direto é elemento de qualquer zona da estatuição, e as partes recorrem a um negócio 

indireto que desencadeia efeitos fiscais menos gravosos. 

Por fim, é preciso deixar claro que não é qualquer negócio jurídico indireto 

que pode ser classificado como elusão fiscal, mas tão somente aqueles que forem praticados 

com dolo e com o uso de mecanismos insólitos, com o propósito exclusivo de obter a 

economia tributária. O que somente poderá ser aferido quando da análise do caso concreto. 

É necessário também esclarecer que a elusão fiscal não ocorre somente nas 

hipóteses de negócios jurídicos indiretos, v.g. nos casos de manipulações dos preços de 

transferências, onde não há uma correspondência entre do valor da operação e os preços 

praticados livremente no mercado, podendo resultar numa diminuição da arrecadação do 

imposto de renda. 

 

6. Conclusão 

 

  Deste Capítulo, podem-se extrair as seguintes conclusões: 

 

6.1. Não há na doutrina brasileira a unificação da terminologia utilizada para descrever a 

conduta do contribuinte destinada a evitar, reduzir ou retardar o nascimento ou 

cumprimento da obrigação tributária. Isso traz dificuldades para o desenvolvimento dos 

estudos nessa área. 
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6.2. A partir do trabalho de SAMPAIO DÓRIA, a posição majoritária dos juristas 

brasileiros tem sido a de reconhecer a existência de uma conduta lícita do contribuinte, 

realizada antes do nascimento da obrigação tributária, a que se denominou elisão fiscal, ao 

lado de uma conduta ilícita, fraudulenta, implementada após a ocorrência do fato gerador 

do tributo, que passou a ser conhecida por evasão fiscal. 

 

6.3. Todavia, entendemos ser mais adequado distinguir a conduta do contribuinte em três 

espécies, quais sejam: elisão fiscal, elusão fiscal e evasão fiscal, pois permite demarcar 

melhor o campo de investigação desse trabalho, que diz respeito às regras de controle da 

elusão fiscal. 

 

6.4. Na elusão fiscal, o contribuinte não esconde a situação do Fisco, ele faz uso de formas 

legais, mas inadequadas, para contornar a regra matriz de incidência tributária, em que 

restarão violados o espírito dessa regra e os princípios da capacidade contributiva e da 

isonomia, dentre outros. 

 

6.5. Diversos critérios são utilizados usualmente pela doutrina para identificar a elisão, a 

elusão e a evasão fiscal, quais sejam: 1) cronológico; 2) finalidade/causa; 3) meios; 4) 

intenção do agente. O critério cronológico, apesar de ser o preferido da maioria dos juristas 

brasileiros, é o de menor importância. Os demais critérios só têm serventia se forem 

analisados conjuntamente. 

 

6.6. A análise das regras matrizes de incidência tributária permite ao contribuinte descobrir 

as condutas fiscalmente mais favoráveis. O estudo promovido pelo contribuinte deve partir 

da decomposição da regra de incidência tributária, verificando a hipótese e o conseqüente, e 

terminando por adentrar no exame da relação jurídico-tributária. 

 

6.7. No campo das condutas elusivas podem ser inseridos alguns dos chamados negócios 

jurídicos indiretos, fazendo a ressalva de que não é todo e qualquer negócio jurídico 

indireto que pode ser qualificado como elusão fiscal, mas tão-somente aqueles que forem 

realizados por meio de mecanismos insólitos, inadequados e em que esteja presente a 

intenção dolosa do contribuinte. Além dos negócios jurídicos indiretos existem outras 
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formas de elusão fiscal, como as manipulações dos preços de transferências destinadas a 

subtrair a incidência do imposto de renda. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

 
 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS 
E A REGRA GERAL ANTIELUSIVA 

 

 

 

Sumário: 1. Considerações iniciais - 2. Normas, princípios, regras e 
postulados normativos aplicativos - 3. Ordenamento jurídico: conflitos entre 
regras e princípios na previsão da regra geral antielusiva - 4. A repartição da 
competência tributária, o federalismo e a regra geral antielusiva - 5. Os 
princípios da legalidade e da tipicidade da tributação e a regra geral 
antielusiva - 6. O princípio da liberdade de contratar e a regra geral 
antielusiva – 7. O princípio da capacidade contributiva e a regra geral 
antielusiva – 8. O princípio da isonomia e a regra geral antielusiva – 9. O 
conflito aparente entre princípios constitucionais no controle da elusão fiscal 
– 10. Conclusão. 

 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

  A estrutura piramidal do ordenamento jurídico, segundo a proposição de 

HANS KELSEN43, coloca no ápice da pirâmide jurídica a Constituição. Nesse modelo, as 

normas inferiores buscam seu fundamento de validade nas normas superiores, 

sucessivamente, até chegar à norma constitucional. 

  A constatação da supremacia da Constituição no ordenamento jurídico tem 

levado a doutrina nacional a dirigir o debate a respeito da regra geral antielusiva, uma das 

formas de controle da elusão fiscal, para uma discussão sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade desta. 

  Aqueles que são contrários à possibilidade de instituição da regra geral 

antielusiva no Direito brasileiro defendem que ela viola alguns princípios esculpidos na 

                                                 
43 Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 427p. 
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Constituição Federal, dentre eles: legalidade, segurança jurídica, tipicidade da tributação e 

autonomia da vontade. Segundo essa corrente, o contribuinte teria liberdade para estruturar 

seus negócios da maneira que bem entendesse, só ficando sujeito às conseqüências 

tributárias se realizasse o fato típico previsto na regra matriz de incidência tributária. 

Os partidários da possibilidade de adoção de uma regra geral antielusiva no 

ordenamento jurídico brasileiro, por sua vez, afirmam que o contribuinte possui liberdade 

de escolha, mas não pode usar esse direito abusivamente, de forma a fugir da tributação que 

seria normal, pois, se assim agir, estaria violando outros princípios constitucionais, como o 

da isonomia e o da capacidade contributiva. 

A discussão sobre a constitucionalidade da regra geral antielusiva conduz a 

uma conclusão relativista. É assim porque o resultado obtido só é aplicável a uma 

determinada sociedade, regida por uma determinada Constituição, vigente em certa época. 

Não há uma solução universal, que diga que a regra geral antielusiva é constitucional ou 

inconstitucional em qualquer ordenamento jurídico. 

O confronto das duas posições a respeito da possibilidade da inserção no 

ordenamento jurídico brasileiro de uma regra geral antielusão, revela nas posições 

doutrinárias a existência de uma colisão de princípios constitucionais.  

No entanto, esse conflito é apenas aparente. As concepções mais recentes de 

hermenêutica constitucional têm levado à compreensão de que a solução do problema passa 

pela ponderação de interesses, sem que o princípio superado perca sua validade. 

 

2. Normas, princípios, regras e postulados normativos aplicativos 

 

Segundo HUMBERTO ÁVILA:  

 
Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a 
partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que 
os dispositivos se constituem no objeto da interpretação; e as normas no seu 
resultado.44 
 

Nesse mesmo sentido é a lição de EROS ROBERTO GRAU: “O que em 

verdade se interpreta são os textos normativos; da interpretação dos textos resultam as 

                                                 
44 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda, 2003. p.22. 
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normas. Texto e norma não se identificam. A norma é a interpretação do texto 

normativo.”45 

  Vários autores definiram as espécies normativas como princípios e regras. 

Na verdade, segundo os entendimentos, mencionados anteriormente, não se pode afirmar 

propriamente que se trata de espécies normativas, mas de espécies de textos normativos. 

  Nesse momento, algumas indagações se impõem. Qual o critério para 

diferenciar princípios de regras? Qual a importância dessa diferenciação? Esses são os 

questionamentos a serem enfrentados. 

  Para KARL LARENZ: “Os princípios jurídicos não têm o carácter de regras 

concebidas de forma muito geral, às quais se pudessem subsumir situações de facto, 

igualmente de índole muito geral. Carecem antes, sem excepção, de ser concretizados.”46 

  Ainda, para o referido autor: 

 
os princípios jurídicos tenham, em regra, também o carácter de idéias 
jurídicas directivas, das quais se não podem obter directamente resoluções de 
um caso particular, mas só em virtude da sua concretização na lei ou pela 
jurisprudência dos tribunais, existem também princípios que, condensados 
numa regra imediatamente aplicável, não só são ratio legis, mas, em si 
próprios, lex. Denomino-os de “princípios com forma de proposição 
jurídica”. Em contraposição a estes, poderíamos denominar os princípios que 
não têm carácter de norma, de “princípios abertos”. A distinção não deve, 
porém, ser entendida no sentido de uma separação rígida; as fronteiras entre 
os princípios “abertos” e os princípios com “forma de proposição jurídica” é 
antes fluida. Não pode indicar-se com exatidão o ponto a partir do qual o 
princípio está já tão amplamente concretizado que pode ser considerado 
como princípio com a forma de proposição jurídica.47 
 

 

CANARIS também utiliza o critério da aplicabilidade para diferenciar 

princípios e regras, como se depreende dessa passagem: 

 

Os princípios necessitam, para sua realização, da concretização através de 
subprincípios e de valorações singulares com conteúdo material próprio. De 
facto, eles não são normas e, por isso, não são capazes de aplicação imediata, 

                                                 
45 Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2002. 
p.17. 
46 Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 674. 
47 Idem. p. 682-683. 
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antes devendo primeiro ser normativamente consolidados ou 
“normativizados”.”48 

   

ALEXY faz a seguinte distinção entre princípios e regras: 

 
Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado em uma medida 
tão ampla quanto possível relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas. 
Princípios são, portanto, mandamentos de otimização. Como tais, eles podem 
ser preenchidos em graus distintos. A medida ordenada do cumprimento 
depende não só das possibilidades fáticas, senão também das jurídicas. Estas 
são determinadas, ao lado, por regras, essencialmente por princípios opostos. 
As colisões de direitos fundamentais supra delineadas devem, segundo a 
teoria dos princípios, ser qualificadas de colisões de princípios. O 
procedimento para a solução de colisões de princípios é a ponderação. 
Princípios e ponderações são dois lados do mesmo objeto. Um é do tipo 
teórico-normativo, o outro, metodológico. Quem efetua ponderações no 
direito pressupõe que as normas, entre as quais é ponderado, têm a estrutura 
de princípios e quem classifica normas como princípios deve chegar a 
ponderações. A discussão sobre a teoria dos princípios é, com isso, 
essencialmente, uma discussão sobre a ponderação. 
Bem diferente estão as coisas nas regras. Regras são normas que, sempre, ou 
só podem ser cumpridas ou não cumpridas. Se uma regra vale, é ordenado 
fazer exatamente aquilo que ela pede, não mais e não menos. Regras contêm, 
com isso, determinações no quadro do fática e juridicamente possível. Elas 
são, portanto, mandamentos definitivos. A forma de aplicação de regras não é 
a ponderação, senão a subsunção. 49 
 

EROS ROBERTO GRAU explica o posicionamento de DWORKIN:  

 
As regras jurídicas são aplicáveis por completo ou não são, de modo 
absoluto, aplicáveis. Trata-se de um tudo ou nada. Desde que os pressupostos 
de fato aos quais a regra se refira – o suporte fático hipotético, o Tatbestand – 
se verifiquem em uma situação concreta, e sendo ela válida, em qualquer 
caso há de ser ela aplicada [1987:24]. 
Já os princípios jurídicos atuam de modo diverso: mesmo aqueles que mais 
se assemelham às regras não se aplicam automática e necessariamente 
quando as condições previstas como suficientes para sua aplicação.50 
 

                                                 
48 Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito. Tradução de A. Menezes Cordeiro. 2. 
ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 96. 
49 Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito 
Democrático.In: Revista de Direito Administrativo (RDA), nº 217, p. 74-75, jul./set. 1999. 
50Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: Malheiros Editores Ltda. 2002. p. 
152. 
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GOMES CANOTILHO51, como ele mesmo afirma, inspirado em LARENZ, 

DWORKIN, BOROWSKI, ESSER e CANARIS, apresenta os seguintes critérios para 

distinguir regras e princípios: 

 
a) Grau de abstracção: os princípios são normas com um grau de abstracção 
relativamente elevado: de modo diverso, as regras possuem uma abstracção 
relativamente reduzida. 
b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, 
por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras 
(do legislador do juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação 
directa. 
c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os 
princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 
ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes 
(ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do 
sistema jurídico (ex: princípio do Estado de Direito). 
d) Proximidade da idéia de direito: os princípios são “standards” 
juridicamente vinculantes radicados nas exigências de “justiça” (Dworking) 
ou na “idéia de direito” (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas 
com um conteúdo meramente funcional. 
e) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, 
são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, 
desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante. 
 

RICARDO LOBO TORRES, influenciado pela doutrina alienígena, afirma: 

 

Enquanto a aplicação das regras jurídicas se funda em argumentação binária, 
em que uma regra corrige ou revoga a que lhe contradiz, a dos princípios se 
baseia na ponderação, de tal forma que, em determinadas situações, um 
princípio apresenta peso menor que o de outro que se ajusta melhor ao caso, 
sem daí se poder concluir pela superioridade de qualquer deles. Os princípios 
constitucionais vivem em equilíbrio e na permanente busca da harmonia. 52 
 

Nessa linha também é o entendimento de DANIEL SARMENTO, para 

quem: 

É possível que um princípio seja válido e pertinente a determinado caso 
concreto, mas que suas conseqüências jurídicas não sejam deflagradas 
naquele caso, ou não o sejam inteiramente, em razão da incidência de outros 
princípios também aplicáveis. Há uma ponderação entre os princípios e não a 
opção pela aplicação de um deles, em detrimento do outro.53 
 

                                                 
51 Direito Constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000. p. 1124-1125. 
52 Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 46.  
53 A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 45. 
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E arremata:  

 
Já com as regras jurídicas tal fenômeno não se opera, pois, quando duas delas 
aparentemente incidirem sobre determinada hipótese fática, a questão é 
solucionada através do recurso aos critérios hierárquico, cronológico e de 
especialidade – ou, eventualmente, às regras de conexão do Direito 
Internacional Privado sobre o conflito de leis no espaço –, que acarretam a 
opção por uma das regras, com a completa desconsideração da outra.54 

   

Das orientações anteriores não divergimos completamente. No que toca aos 

princípios, concordamos inteiramente acerca da possibilidade da coexistência no 

ordenamento jurídico de princípios que, aplicados aos casos concretos, se colocam, muitas 

vezes, em situações de conflito. Nem por isso deixam de existir no ordenamento jurídico. 

Ocorrendo a colisão de princípios, esta se resolve pela ponderação dos interesses em jogo, 

com prevalência daqueles que forem mais adequados ao caso. 

  Contudo, com relação às regras, não aceitamos integralmente o 

entendimento dos retrocitados autores. Em alguns casos, como veremos, é possível a 

existência no ordenamento jurídico de duas regras contraditórias, válidas para determinada 

situação, reclamando por isso um método de aplicação normativa. 

  Cumpre, ainda, explorar a distinção proposta por HUMBERTO ÁVILA55, e 

que nos será bastante útil no desenvolvimento deste trabalho. Segundo esse notável jurista, 

a dissociação entre espécies normativas se faz segundo o significado preliminar destas. 

Assim, o significado preliminar dos dispositivos pode ter uma dimensão imediatamente 

comportamental (regra), finalística (princípio) e/ou metódica (postulado). 

  A proposta anterior rompe com a dualidade da distinção regras e princípios, 

acrescentando uma terceira espécie, que são os postulados. Para o autor: “Os postulados 

normativos são normas imediatamente metódicas, que estruturam a interpretação e 

aplicação de princípios e regras mediante a exigência, mais ou menos específica, de 

relações entre elementos com base em critérios.”56 Trata-se, portanto, de normas 

estruturantes da aplicação de princípios e regras. 

 

 

                                                 
54 Idem. p. 45. 
55 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda, 2003. 127p. 
56 Idem. p.120. 
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3. Ordenamento jurídico: conflitos entre regras e princípios na previsão da regra 

geral antielusiva 

 

  Como afirma BOBBIO: “As normas jurídicas nunca existem isoladamente, 

mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si.”57  

No ordenamento jurídico, como já vimos, convivem regras, princípios e 

postulados. Todos podem apresentar-se de forma explícita ou implícita no ordenamento 

jurídico. 

O legislador não produz somente regras jurídicas explícitas, mas também 

regras jurídicas implícitas derivadas daquelas primeiras. Tomemos como exemplo uma 

regra explicita hipotética que prevê: ocorrido determinado negócio jurídico decorrerá a 

obrigação de entregar certa importância a Fazenda (regra de tributação). Dessa regra 

explícita, e em função do princípio da legalidade, origina-se uma regra implícita, a de que 

não serão objeto daquela incidência tributária os negócios que não correspondam àquele 

previsto na regra de tributação (regra de proibição de tributação). Esse raciocínio será 

importante para mostrar o conflito a seguir. 

Por outro lado, alguns ordenamentos jurídicos contemplam explicitamente 

regras gerais antielusivas, que permitem a tributação de fatos que a princípio se encontram 

protegidos por uma regra implícita de proibição de tributação. Em outras palavras, para 

regular um determinado negócio jurídico há duas regras. A primeira, implícita, que proíbe a 

tributação deste, e a segunda, explícita, que, ao contrário, abre possibilidade para a 

incidência tributária. Assim, resta configurado o conflito entre regras. 

  Nesse caso, os critérios tradicionais de solução de antinomias, cronológico, 

hierárquico e da especialidade, não possuem grande serventia. Esses critérios só têm 

utilidade dentro do modelo interpretação bivalente, válido e inválido. Contudo, há situações 

concretas em que existem duas regras jurídicas válidas e que regulam a mesma situação O 

próprio BOBBIO reconheceu que, em algumas situações, os critérios anteriores eram 

insuficientes, como se percebe na seguinte citação: 

 

O critério cronológico serve quando duas normas incompatíveis são 
sucessivas; o critério hierárquico serve quando duas normas incompatíveis 

                                                 
57 Teoria do ordenamento jurídico. Tradução Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1999. p. 19. 
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estão em nível diverso; o critério de especialidade serve no choque de uma 
norma geral com uma norma especial. Mas pode ocorrer antinomia entre 
duas normas: 1) contemporâneas; 2) do mesmo nível; 3) ambas gerais.  
Entende-se que, nesse caso, os três critérios não ajudam mais. E o caso é 
mais freqüente do que se possa imaginar.58 

   

Da mesma forma que esses critérios clássicos não servem totalmente para 

solução de conflitos de regras jurídicas, também não servem para solução de conflitos entre 

princípios constitucionais. Este é também o entendimento de DANIEL SARMENTO, que 

observa:  

os critérios cronológico, de especialidade e hierárquico não são suficientes 
para a solução das tensões entre normas constitucionais. Tais questões 
desafiam o uso de método mais dinâmico e flexível, que possa dar conta das 
infinitas variáveis fáticas que estes conflitos podem ostentar.59 

   

A solução das tensões entre princípios constitucionais importa, para efeito 

do presente trabalho, em razão de haver na doutrina uma discussão a respeito da 

constitucionalidade da regra geral antielusiva, que põe em relevo conflitos entre princípios 

constitucionais. 

  Segundo a posição majoritária, havendo no ordenamento jurídico brasileiro 

uma regra geral antielusiva, restariam violados, dentre outros, os princípios da legalidade e 

da tipicidade da tributação. A outra parcela da doutrina entende que a regra geral 

antielusiva é um comando destinado a concretizar os princípios da capacidade contributiva 

e da isonomia da tributação. 

  Antes de nos posicionarmos sobre a questão da constitucionalidade da regra 

geral antielusiva em face do ordenamento jurídico brasileiro, é necessário conhecer alguns 

dos princípios fundamentais que regem a tributação no país. 

 

                                                 
58 Idem. p. 97. 
59 A ponderação de interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 40. 
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4. A repartição da competência tributária, o federalismo e a regra geral antielusiva 
   

O Brasil adotou a forma federativa de Estado, constituída pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios.60 Trata-se de um verdadeiro princípio 

constitucional. É importante ressaltar que esta maneira de organização do Estado brasileiro 

é protegida na Constituição Federal por cláusula pétrea.61 

  Como decorrência do federalismo, a Carta Magna prevê um sistema misto de 

partilha da competência tributária e de partilha de algumas receitas tributárias arrecadadas. 

Esse sistema permite aos entes da Federação a obtenção dos recursos necessários ao custeio 

de suas despesas. 

  Para efeito do presente trabalho, interessa apenas a repartição da 

competência tributária. Na divisão da competência tributária, o legislador constitucional já 

discrimina quais os impostos que podem ser instituídos por cada ente da Federação. 

  Como lembra LUCIANO AMARO:  

 
A Constituição não cria tributos; ela outorga competência tributária, ou seja, 
atribui aptidão para criar tributos. Obviamente, ainda que referidas na 
Constituição as notas que permitem identificar o perfil genérico do tributo 
(p.ex., “renda”, “prestação de serviços” etc.), a efetiva criação de tributo 
sobre tais situações depende de a competência atribuída a este ou àquele ente 
político ser exercitada, fazendo atuar o mecanismo formal (também previsto 
na Constituição) hábil a instituição do tributo: a lei.” 62 

 

   

Assim, para que o tributo seja instituído, não é suficiente a previsão 

constitucional que atribui a competência tributária a determinado ente da Federação, sendo 

necessária à edição de lei própria do ente competente que estabeleça a criação do tributo. 

  A regra geral antielusão, por seu turno, implica verdadeira mutação indireta 

do tipo previsto na regra matriz de incidência tributária. Equivale a dizer que a regra geral 

antielusão institui novas hipóteses de incidência tributária, o que só pode ser feito por lei do 

ente que detenha a respectiva competência tributária. 

                                                 
60 Constituição Federal. Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – o pluralismo político. 
61 Constituição Federal. Art. 60. (...). § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: I – a forma federativa de Estado. 
62 Direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 97. 
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  Questão interessante é saber se lei complementar à Constituição Federal 

poderia instituir norma geral antielusiva válida nacionalmente, para todos os entes da 

Federação, como conseqüência da previsão do artigo 146, III, “a” da Constituição 

Federal.63 

  A resposta ao questionamento anterior pode ser extraída do magistério de 

JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO: 

 

A norma em pauta (art.146, III, a, CF) não alberga lei nacional aplicável às 
entidades periféricas, porque não pode impedir, tolher, sequer desvirtuar o 
exercício de seus direitos públicos subjetivos. Sua edição – sempre 
respaldada nas implícitas diretrizes constitucionais – não se faz 
imprescindível para a plena atuação dos poderes tributários, só tendo eficácia 
no âmbito federal, em razão de o mesmo órgão (Congresso Nacional) ser o 
produtor das normas federais.64 

 

  Portanto, ainda que houvesse no Código Tributário Nacional previsão de 

uma regra geral antielusiva, esta somente teria validade no âmbito federal, visto que a sua 

instituição implica verdadeiro exercício da competência tributária. O que somente pode ser 

feito por ente federado competente e nos limites da conveniência deste.65  

  Dessa forma, a existência futura de uma regra geral antielusiva no Direito 

brasileiro, posta por lei complementar de competência do Congresso Nacional, só surtiria 

efeitos imediatos concernentes a tributos da competência da União. A aplicação da regra 

geral antielusiva no âmbito dos tributos de competência dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios dependeria da edição de leis próprias dos respectivos entes. 

  Outra questão pertinente ao assunto é verificar qual o quorum necessário à 

instituição da regra geral antielusiva. A regra geral antielusiva tem o efeito de alterar 

                                                 
63 Constituição Federal. Art. 146. Cabe à lei complementar: III – estabelecer normas gerais em matéria de 
legislação tributária, especialmente sobre: definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculos e 
contribuintes. 
64 “Planejamento tributário e a Lei Complementar 104”. In: O planejamento tributário e a Lei Complementar 
104. Coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001. p. 167. 
65 “Em outras palavras, o CTN, como lei complementar da Constituição, é “lei sobre as leis ordinárias” que 
devem descrever as específicas hipóteses de incidência dos tributos que disciplinam. Destarte, o CTN é lei 
que fixa, para as leis ordinárias, os contornos e limites dos impostos que elas devem reger. Mas nada impede 
que as leis ordinárias utilizem de maneira reduzida ou limitada a competência constitucional delineada 
complementarmente pelo CTN, isto é, que o façam dentro do campo de incidência tributária assim delimitado, 
mas de maneira menos abrangente do que a sua totalidade permite.” OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. A elisão 
fiscal ante a Lei Complementar nº 104. In: O planejamento tributário e a Lei Complementar 104. 
Coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001. p. 251. 
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indiretamente o tipo tributário. Assim sendo, constitui verdadeira inovação das hipóteses de 

alcance da regra matriz de incidência. Donde se conclui que a regra geral antielusiva deve 

possuir a mesma natureza da norma instituidora do tributo referido. 

  Destarte, via de regra, a regra geral antielusiva poderia ser instituída por lei 

ordinária. Excepcionalmente, nos casos em que houvesse previsão constitucional da 

necessidade de lei complementar para instituição de certo tributo, v.g., o imposto sobre 

grandes fortunas, a regra geral antielusão deveria seguir o mesmo trâmite legal do 

correspondente tributo. 

  Na hipótese do legislador infraconstitucional, podendo instituir a regra geral 

antielusiva por meio de lei ordinária, optar por fazê-lo por lei complementar, não haveria 

qualquer problema já que esta última exige um quorum qualificado. Nesse caso, a lei seria 

formalmente complementar e materialmente ordinária, em razão do que futuras alterações 

desta poderiam ser feitas por lei ordinária.  

 

 5. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação e a regra geral 

antielusiva 

 

  Segundo RICARDO AZIZ CRETTON: “do valor segurança jurídica, 

decorrem os princípios da legalidade, tipicidade (e proibição de analogia), irretroatividade e 

anterioridade, chamados por alguns, no seu conjunto, de princípio da não-surpresa do 

contribuinte.”66 

  Assim, tem sido a lei o instrumento de realização da segurança jurídica da 

tributação, quer seja pela necessidade de lei para instituir o tributo (princípio da legalidade), 

quer seja pelo conteúdo da lei tributária e sua conseqüente forma de aplicação (princípio da 

tipicidade), ou, ainda, pela impossibilidade dos efeitos das leis tributárias atingirem atos, 

fatos ou negócios jurídicos anteriores à sua vigência (princípio da irretroatividade) ou pela 

necessidade de a lei tributária ser aprovada no exercício  financeiro anterior àquele em que 

passará a viger (princípio da anterioridade do exercício). 

  É possível constatar que o princípio da legalidade da tributação (nullum 

tributum sine lege) tem sido objeto de atenção especial em quase todas as obras que tratam 

                                                 
66 Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sua aplicação no direito tributário. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2001. p. 93. 
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do direito tributário. Não poderia ser diferente, já que além de ser um princípio 

constitucional tributário, a legalidade está ainda presente no próprio conceito de tributo, 

insculpido no art. 3º do Código Tributário Nacional. 

  Há uma tendência da doutrina pátria em entender que o princípio da 

legalidade da tributação não se limita apenas à necessidade da “reserva de lei”, mas exige 

uma “reserva de lei absoluta”. 

  Para ALBERTO XAVIER:  

 
A exigência de “reserva absoluta” transforma a lei tributária em lex stricta 
(princípio da estrita legalidade), que fornece não apenas o fim, mas também o 
conteúdo da decisão do caso concreto, o qual se obtém por mera dedução da 
própria lei, limitando-se o órgão de aplicação a subsumir o fato da norma, 
independentemente de qualquer valoração pessoal.67 

 
   

Ainda, na visão do autor mencionado: “O princípio da tipicidade ou da 

reserva absoluta de lei tem como corolários o princípio da seleção, o princípio do numerus 

clausus, o princípio do exclusivismo e o princípio da determinação ou da tipicidade 

fechada.”68 

  O princípio da seleção consiste na necessidade de o legislador escolher quais 

as situações que serão tributadas. Deve haver um tipo tributário que possibilite o 

conhecimento de quais seriam as hipóteses selecionadas para serem objeto de incidência 

tributária. Segundo esse entendimento, o legislador não poderia utilizar na previsão da regra 

matriz de incidência um conceito ou uma cláusula geral que compreendesse todo o 

conjunto das situações tributáveis.  

  O princípio do numerus clausus é uma especificação do princípio da seleção. 

Em razão do qual o tipo tributário não pode ser fixado de forma exemplificativa ou 

delimitativa, devendo corresponder a tipos taxativos. 

  O princípio do exclusivismo exprime que a situação prevista no tipo 

tributário é aquela necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária, não se 

admitindo elementos adicionais para verificação da relação jurídico-tributária. 

                                                 
67 Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 18. 
68 Idem. p. 18. 
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  O princípio da determinação ou da tipicidade fechada revela a necessidade 

de que o tipo tributário seja construído de modo preciso e determinado, sem que haja 

espaço para introdução de critérios subjetivos na verificação da concretização da hipótese 

de incidência tributária, como no caso da utilização de conceitos indeterminados. 

  ROQUE CARRAZZA69, LUCIANO AMARO70 71, PAULO DE BARROS 

CARVALHO72, SACHA CALMON73, dentre outros, defendem o mesmo posicionamento 

de ALBERTO XAVIER quanto à existência de uma tipicidade fechada da regra matriz de 

incidência tributária. 

  Contudo, apesar de a doutrina majoritária brasileira inclinar-se pela defesa 

da necessidade da “reserva absoluta de lei” para instituição do tributo, o que acrescenta ao 

princípio da legalidade o princípio da tipicidade, entendemos que há certo exagero nessas 

formulações. 

  Felizmente, alguns autores já têm percebido o equívoco das posições 

anteriores. Vejamos os questionamentos de MARCO AURÉLIO GRECO: 

                                                 
69 “Portanto, o princípio da legalidade, no Direito Tributário, não exige, apenas, que a atuação do Fisco rime 
com uma lei material (simples preeminência da lei). Mais do que isto, determina que cada ato concreto do 
Fisco, que importe exigência de um tributo, seja rigorosamente autorizado por uma lei. É o que se 
convencionou chamar de reserva absoluta de lei formal (Alberto Xavier) ou de estrita legalidade (Geraldo 
Ataliba).” Curso de direito constitucional tributário. 12. ed., revista, ampliada e atualizada com as Emendas 
Constitucionais nºs. 19/98 e 20/98. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 1999. p.177. 
70 “A legalidade tributária implica, por conseguinte, não a simples preeminência da lei, mas a reserva absoluta 
da lei, vale dizer, “a necessidade de que toda a conduta da Administração tenha o seu fundamento positivo na 
lei, ou, por outras palavras, que a lei seja o pressuposto necessário e indispensável de toda a atividade 
administrativa””, como anota Alberto Xavier.” Direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 110. 
71 “O nascimento da obrigação tributária não depende da vontade da autoridade fiscal, nem do desejo do 
administrador que tivesse a veleidade de ditar o que deve ser tributado, ou em que medida ou circunstância o 
tributo deve ser recolhido. 
    Isso leva a uma outra expressão da legalidade dos tributos, que é o princípio da tipicidade tributária, 
dirigido ao legislador e ao aplicador da lei. Deve o legislador, ao formular a lei, definir, de modo taxativo 
(numerus clausus) e completo, as situações (tipo) tributáveis, cuja ocorrência será necessária e suficiente ao 
nascimento da obrigação tributária, bem como os critérios de quantificação (medida) do tributo. Por outro 
lado, ao aplicador da lei veda-se a interpretação extensiva e a analogia, incompatíveis com a taxatividade e 
determinação dos tipos tributários.” Direito tributário brasileiro. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 110-
111. 
72 “O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (sentido lato), porém o 
princípio da estrita legalidade diz mais do que isso, estabelecendo a necessidade de que a lei adventícia traga 
no seu bojo os elementos descritores do fato jurídico e os dados prescritores da relação obrigacional. Esse 
plus caracteriza a tipicidade tributária, que alguns autores tomam como outro postulado imprescindível ao 
subsistema de que nos ocupamos, mas que pode, perfeitamente, ser tido como uma decorrência imediata do 
princípio da estrita legalidade.” Curso de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 114. 
73 “A tipicidade tributária é cerrada para evitar que o administrador ou o juiz, mais aquele do que este, 
interfiram na sua modelação, pela via interpretativa ou integrativa.” Curso de direito tributário brasileiro. Rio 
de Janeiro: Forense, 1999. p. 200. 
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O legislador recebeu uma competência e quer tributar toda a realidade que 
está abrangida pela norma de competência, sem deixar nada de fora. Se é 
assim, por que tem de haver uma tipicidade “congelada” fechada? Por que 
não se pode usar uma forma mais flexível de descrição da realidade que está 
prevista na Constituição (sem sair da esfera atribuída). Por que o legislador 
não pode utilizar uma maneira de descrever aquela conduta e daquela 
realidade que seja automaticamente adaptável à medida que a criatividade 
dos destinatários e à evolução dos fatos forem se desenvolvendo? 
Onde está na CF a tipicidade fechada?74 

 

  De fato, qual o dispositivo da Constituição Federal que prevê a tipicidade 

fechada? Segundo ALBERTO XAVIER75, o princípio da tipicidade da tributação estaria 

consagrado no art. 146, III, “a”, da Constituição Federal. 

  Em que pese a posição deste renomado jurista, não concordamos que haja na 

Constituição Federal a exigência de uma tipicidade tributária fechada. O artigo 146, III, 

“a”, da Carta Magna, apenas revela qual o campo de atuação próprio da lei complementar 

em matéria tributária, conforme se observa da leitura do dispositivo mencionado: 

 
Art. 146. Cabe à lei complementar: 
(...) 
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, 
bases de cálculo e contribuintes; 

   

RICARDO LOBO TORRES76 esclarece que a tipicidade pode ter três 

sentidos distintos, conforme se vincule à criação do tipo, à definição do fato gerador ou à 

                                                 
74 Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 68. 
75 “Com a Constituição de 1988 o princípio da tipicidade de tributação foi consagrado de modo explícito pela 
Constituição, ao definir o papel da lei complementar em matéria tributária. 
      A alínea a) do inciso III do art. 146 da Constituição Federal representa em matéria de impostos, uma 
explicitação do princípio da legalidade da tributação, constante do art. 150, I, segundo o qual é vedado exigir 
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Referido preceito é conseqüência do método bifásico de 
“estabelecimento” dos tributos, que comporta os dois momentos da sua regulação, por via de lei 
complementar, e da sua instituição (veja-se a expressão no “caput” do art. 145), por via de lei ordinária. 
      A alínea a) do inciso III do art. 146 nada mais é que a consagração do princípio da tipicidade da 
tributação, o qual impõe que a lei (complementar) defina os “elementos essenciais” dos tributos, que são o 
fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte.” Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São 
Paulo: Dialética, 2001. p. 21-22. 
76 “O princípio da tipicidade tributária é outro corolário da legalidade. Pode ter três sentidos distintos, 
conforme se vincule à criação do tipo, à definição do fato gerador ou à interpretação e aplicação. 
       A tipicidade na acepção germânica de Typisierung orienta o legislador na criação do tipo tributário, que é 
uma das configurações lógicas do pensamento jurídico, quando existe a escolha de formas abrangentes. 



 

 

50

 

interpretação e aplicação. Para ele a tipicidade não afasta a possibilidade de utilização de 

cláusulas gerais e de conceitos indeterminados. 

 
Do princípio da tipicidade não emana, como imagina o positivismo ingênuo, 
a possibilidade do total fechamento das normas tributárias e da adoção de 
enumerações casuísticas e exaustivas dos fatos geradores. A norma de Direito 
Tributário não pode deixar de conter alguma indeterminação e imprecisão, 
posto que se utiliza também das cláusulas gerais e dos tipos, que são abertos 
por definição.77 

 

  Outro que defende a possibilidade da indeterminação conceitual no direito 

tributário é JOSÉ MARCOS DOMINGUES DE OLIVEIRA, como se observa da seguinte 

leitura: 

Por outro lado, não se compreende bem a verdadeira cruzada empreendida 
contra o emprego do conceito jurídico indeterminado na lei tributária, porque 
a teoria da indeterminação conceitual considera que ela é exatamente um 
instrumento moderno de vinculação da conduta do administrador público à 
lei.78 
 

  Assim, recusamos a existência de previsão constitucional no ordenamento 

jurídico brasileiro quanto à exigência de uma tipicidade tributária fechada, também 

denominada de reserva absoluta de lei. Um exemplo disto é que o conceito de renda, 

previsto na Constituição Federal, não se apresenta suficientemente determinado, tendo 

surgido em vários casos, questionamentos judiciais sobre se haveria a sua violação por 

                                                                                                                                                     
Enquanto o conceito jurídico torna-se objeto de definição da lei e tem caráter abstrato, o tipo é apenas descrito 
pelo legislador e tem simultaneamente aspectos gerais e concretos, pois absorve características presentes na 
vida social. Os tipos jurídicos, inclusive no direito tributário (ex. empresa, empresário, indústria) são 
necessariamente elásticos e abertos, ao contrário do que defendem alguns positivistas (cf. A. Xavier, op. cit., 
p. 92.) 
       A tipicidade pode corresponder, de um segundo ponto de vista, ao princípio da plena determinação do 
fato gerador (Tatbestandbestimmtheit para os alemães). Emana dos princípios da reserva da lei e da separação 
de poderes e sinaliza no sentido de que o fato gerador do tributo deve vir exaustivamente definido na lei, seja 
no seu aspecto nuclear, seja nos aspectos subjetivos, temporais e quantitativos, de preferência através de 
conceitos determinados e enumerações casuísticas. Não afasta, entretanto, a possibilidade de utilização de 
cláusulas gerais e de conceitos indeterminados, inevitáveis diante da ambigüidade de linguagem do direito 
tributário. 
       No campo da aplicação do direito tributário a tipicidade significa a subsunção do fato à norma e ao 
conceito. Só haverá imposição fiscal se o fato, previamente qualificado pelo intérprete, se subsumir, exata e 
precisamente, em todos os aspectos da definição abstrata da lei. A doutrina alemã dá a essa tipicidade o nome 
de Tatbestandmässigkeit (literalmente: conformidade com o fato gerador).” Curso de direito financeiro e 
tributário. 4. ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 97-98. 
77 Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000. p.141. 
78 Direito tributário e capacidade contributiva: conteúdo e eficácia do princípio. 2. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1998. p. 29. 
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regras tributárias, v.g.: 1) a incidência do imposto de renda sobre os valores pagos por 

pessoa jurídica a seus empregados, a título de incentivo à adesão a programas de 

desligamento voluntário79; 2) a incidência do imposto de renda sobre ganhos com 

operações de hedge realizadas por meio de swap80. 

  Do exposto, infere-se que como não há um princípio da tipicidade fechada 

na Constituição brasileira, não há óbice constitucional à instituição em sede infralegal de 

regra geral antielusiva. 

 

6. O princípio da liberdade de contratar e a regra geral antielusiva 

 

  A regra geral antielusiva não viola o princípio da liberdade de contratar, que 

seria uma decorrência da conjugação da garantia de liberdade (artigo 5º, caput, Constituição 

Federal) com o direito de não ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude 

de lei. (art. 5º, inciso II, Constituição Federal).81 

  É preciso esclarecer que a regra geral antielusiva não proíbe a realização de 

determinada conduta elusiva, apenas opera a requalificação desta para efeitos tributários. E 

ainda, esse procedimento de requalificação, em virtude das peculiaridades do sistema 

jurídico brasileiro, somente poderia ser feito se houvesse previsão legal expressa de regra 

geral antielusiva, o que não existe atualmente no Brasil. 

  A bem da verdade, o que não se pode admitir é uma interpretação distorcida 

do princípio da liberdade contratual como impedimento à adoção futura no ordenamento 

jurídico brasileiro de regra geral antielusiva. 

 

7. O princípio da capacidade contributiva e a regra geral antielusiva 

 

  O princípio da capacidade contributiva vem expresso no § 1º, do art. 145 da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

                                                 
79 Recurso Extraordinário 252848/SP, julgado em 27/08/2001, relator Ministro Carlos Velloso. 
80 Agravo 2002.02.01.049396-0, Relator Desembargador Federal Rogério Vieira de Carvalho, do TRF da 2ª 
Região, publicado no D.J.U de 28/01/2003, p. 37-38 e na Revista Dialética, n. 91, p. 202-203. 
81 Em sentido contrário, ver Alberto Xavier, Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São 
Paulo: Dialética, 2001. p.119-121. 
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§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

O dispositivo transcrito enseja o questionamento quanto à interpretação do 

sentido da expressão “sempre que possível”, para fins de prever que os impostos serão 

pessoais e graduados segundo a capacidade contributiva. 

MARCO AURÉLIO GRECO defende que existem duas interpretações para 

a expressão sempre que possível.  

 
Uma primeira interpretação sustenta que a expressão “sempre que possível” 
corresponde, apenas, a uma recomendação ao legislador, do tipo: “se for 
possível, preveja” Esta formulação corresponde ao que se poderia denominar 
de um “sempre que possível fraco”. 
Mas pode haver um sempre que possível forte, no sentido de que: “se não for 
impossível, preveja”. Nesta formulação, inverte-se a polaridade do comando, 
ou seja, não se está mais prevendo que, “se for possível” a legislação deve 
atingir a capacidade contributiva. Numa visão forte, a expressão está 
determinando que a capacidade contributiva deve ser, necessariamente, 
atingida, sempre que for detectada.82 
 

A nosso ver essa segunda interpretação confere maior efetividade ao 

princípio da capacidade contributiva, pois não é este princípio uma mera faculdade a ser 

exercida ao livre arbítrio do legislador infraconstitucional. É antes de tudo uma 

determinação expressa tanto para o legislador quanto para o aplicador da lei tributária. 

 

Este é o entendimento também de SACHA CALMON, para quem: 

 

O princípio da capacidade contributiva anima – enquanto afim da igualdade – 
tanto a produção das leis tributárias quanto a aplicação das mesmas aos casos 
concretos a partir do fundamento constitucional. É dizer, o legislador está 
obrigado a fazer leis fiscais, catando submissão ao princípio da capacidade 
contributiva em sentido positivo e negativo. E o juiz está obrigado a 
examinar se a lei, em abstrato, está conformada à capacidade contributiva e, 
também, se, in concretu, a incidência da lei relativamente a dado contribuinte 
está ou não ferindo a sua, dele, capacidade contributiva.83 

 

                                                 
82 Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 46. 
83 Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 80-81. 
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O princípio da capacidade contributiva tem sido visto como um critério de 

justiça a informar a repartição da carga tributária. Na lição de MARCO AURÉLIO 

GRECO: 

Vai se abrir um outro campo de análise, ou seja, não estamos mais falando 
em justiça na área fiscal como justiça meramente formal; estaremos falando 
em justiça substancial. Portanto, tributo justo não será mais aquele apenas 
que resultar da aplicação da lei a todos os fatos geradores aos quais ela se 
referir. Tributo justo será também aquele que, efetivamente, captar a 
capacidade contributiva demonstrada ou aquele que atender aos princípios da 
solidariedade e da isonomia, e assim por diante. 

 

  Como bem observa KLAUS TIPKE: 

 
Não é correta a afirmação dos críticos do princípio da capacidade 
contributiva de que este princípio é tão indeterminado que dele não se pode 
extrair conteúdo algum. Uma maior ou menor indeterminação reside na 
natureza de todo princípio geral. O conteúdo do princípio da capacidade 
contributiva é indeterminado, mas não indeterminável. Sob certas 
circunstâncias o pluralismo democrático não deixa espaço para várias 
concepções defensáveis. 
O princípio da capacidade contributiva já não é sem conteúdo, porque 
esclarece que o imposto não pode ser mensurado por cabeça ou segundo o 
princípio da equivalência. O princípio da capacidade contributiva não 
pergunta pela vantagem que o contribuinte tem dos serviços públicos, ou 
quais custos ele causa ao Estado, mas apenas com quanto o contribuinte pode 
contribuir para o financiamento das tarefas do Estado em razão de sua renda 
disponível.84 

   

É fácil perceber a íntima ligação do princípio da capacidade contributiva 

com a regra geral antielusiva. Esta tem o condão de possibilitar o controle das condutas 

elusivas, que representam a violação daquele princípio. 

 

 

8. O princípio da isonomia e a regra geral antielusiva 

 

  A realização do princípio da isonomia tem estreita relação com o combate a 

elusão fiscal. KLAUS TIPKE observa que: “As Constituições dos Estados de Direito 

vinculam o legislador ao princípio da igualdade. As leis devem observar que todos são 

iguais perante a lei.”85  

                                                 
84 Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2002. p. 31-32. 
85 Idem. p. 23. 
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  Ainda segundo TIPKE: 

 

Não é suficiente que as leis tributárias cuidem de uma repartição isonômica 
da carga tributária. Que “todos são iguais perante a lei” significa que as leis 
fiscais devem ser aplicadas isonomicamente. Para tanto é necessário que os 
dispositivos procedimentais possibilitem uma aplicação isonômica, 
especialmente uma verificação isonômica dos fatos, e que os fiscais da 
Administração Fazendária sejam suficientes para assegurar essa aplicação 
isonômica.86 

 
   

A compreensão de isonomia defendida por TIPKE assume uma visão 

pragmática. De nada adianta existir uma lei isonômica se concretamente ela não é aplicada 

desta forma.  

  É certo que a elusão fiscal viola a isonomia tributária. Ocorre que sem que 

haja uma regra geral antielusiva, os fiscais nada podem fazer para exigir o tributo, pois a 

conduta elusiva estará compreendida no espaço de liberdade do contribuinte. Assim, para 

que seja dada maior efetividade ao princípio da isonomia e também da capacidade 

contributiva, o ordenamento jurídico brasileiro não pode prescindir de uma regra geral 

antielusiva. 

 

9. O conflito aparente entre princípios constitucionais no controle da elusão fiscal 

 

  O princípio da legalidade visto como tipicidade fechada, com o que não 

concordamos, coloca-se num aparente conflito, nos casos de elusão fiscal, com os 

princípios da capacidade contributiva e da isonomia.  

Para ALBERTO XAVIER: 

 

“O princípio da tipicidade da tributação e os princípios da igualdade e da 
capacidade contributiva, embora de igual “status” constitucional, não operam 
no mesmo plano, em termos de poder conduzir a um conflito. 
Observe-se, em primeiro lugar, adotando a terminologia de ALEXY, que 
enquanto a legalidade e a tipicidade da tributação são objeto de uma regra, a 
capacidade contributiva é objeto de um princípio. “Regras” são normas que, 
uma vez verificados certos pressupostos, exigem, proíbem ou permitem algo 
em termos definitivos: “é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça”, “cabe à lei complementar a definição dos fatos geradores, bases 
de cálculo e contribuintes”. Ao invés, “ princípios” são normas que exigem a 

                                                 
86 Idem. p. 25. 
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realização de algo, não em termos definitivos, mas apenas da melhor forma 
possível, de acordo com as possibilidades e as circunstâncias, ordenando a 
otimização de um direito, mas sempre com a “reserva do possível”: “sempre 
que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte”. 
Desta diversidade de natureza e grau de imperatividade resulta que – ainda 
que o conflito existisse – nunca a solução do mesmo poderia sacrificar uma 
“regra”, categórica e definitiva, como a da tipicidade, a um princípio, 
tendencial e submetido à reserva do possível, como o da capacidade 
contributiva.”87 
 

A discussão se uma formulação legal é princípio ou regra é bastante 

controversa, depende muito da forma como se argumenta. Para MARCIANO SEABRA DE 

GODOI:  

 
A nosso ver, a igualdade ou a isonomia, em sua dimensão jurídica, consiste 
por um lado numa regra, e por outro lado num princípio. 
O caráter de regra advém do seguinte: a norma contida na Constituição, 
segundo a qual “todos são iguais perante a lei”, determina a nosso ver que “é 
proibido tratar os indivíduos de forma a negar-lhes a condição de iguais”, ou 
formulado de forma positiva, “é obrigatório tratar os indivíduos como iguais, 
como merecedores da mesma consideração e respeito”.88 

 

  Em uma coisa somos forçados a concordar com o professor ALBERTO 

XAVIER, não há atualmente no ordenamento jurídico brasileiro um conflito entre os 

princípios da reserva absoluta de lei (tipicidade fechada) e da capacidade contributiva e da 

isonomia. 

  Primeiro porque, divergindo do retrocitado autor, a tipicidade fechada não 

existe enquanto princípio constitucional, conforme já argumentamos anteriormente. 

  Segundo porque, ainda que se admitisse a existência da tipicidade fechada, a 

moderna hermenêutica constitucional entende que o conflito entre princípios se resolve pela 

ponderação de interesses, razão pela qual o conflito passa a ser apenas aparente.  

Em terceiro lugar, porque em matéria de instituição de tributos, os princípios 

constitucionais só ganham efetividade quando se traduzem no exercício da competência 

constitucional conferida a cada ente da Federação. Considerando que não existe ainda no 

ordenamento jurídico brasileiro uma regra geral antielusiva, não vislumbramos, em se 

tratando de regulação da elusão fiscal, qualquer conflito entre os princípios 

                                                 
87 Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 126-127. 
88 Justiça, igualdade e direito tributário. São Paulo: Dialética, 1999. p.163. 
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retromencionados, em função de não haver uma regra que possibilite o alcance dessas 

situações. 

  Assim, verifica-se a necessidade de previsão de uma regra geral antielusiva, 

como necessária à concretização dos princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 

Havendo uma regra dessa natureza no nosso ordenamento jurídico, aí sim seria possível a 

existência de conflitos entre a regra geral antielusiva e a regra de proibição de tributação 

das situações não previstas na regra matriz de incidência, que não se resolveriam pelos 

critérios clássicos de solução de antinomias, mas dependeriam da aplicação de postulados 

de aplicação normativa, como será visto no Capítulo seguinte. 

Dessa forma, diante do caso concreto seria verificado qual o princípio que 

prevaleceria, havendo por conseguinte o afastamento da regra correspondente ao princípio 

superado, que poderia ser a regra geral antielusiva ou a regra que proíbe a tributação dos 

fatos que não estão previstos formalmente na regra matriz de incidência tributária. 

 

10. Conclusão 

 

As conclusões deste Capítulo são as seguintes: 

 

10.1. Em face da supremacia das normas constitucionais em relação a regulação 

infraconstitucional, a doutrina nacional tem dirigido o debate a respeito da regra geral 

antielusiva para uma discussão sobre a constitucionalidade desta. 

 

10.2. A discussão relativa à constitucionalidade da regra geral antielusiva é toda travada em 

cima da prevalência dos princípios da legalidade e da tipicidade da tributação ou dos 

princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 

 

10.3. A doutrina tem feito usualmente a distinção de espécies normativas em regras e 

princípios. HUMBERTO ÁVILA acrescenta às anteriores os postulados normativos, que 

são normas que estruturam a interpretação e a aplicação dos princípios e regras. 

 

10.4. No ordenamento jurídico coexistem regras, princípios e postulados normativos, 

alguns destes explícitos e outros implícitos. 
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10.5. Nem sempre o conflito entre regras jurídicas se resolve pela aplicação dos critérios 

tradicionais de solução de antinomias jurídicas: cronológico, hierárquico e da especialidade. 

Assim, em algumas situações é necessário recorrer a postulados normativos. 

 

10.6. Como decorrência do princípio do federalismo, a Constituição Federal adotou um 

sistema de repartição da competência tributária. 

 

10.7. Considerando que a existência de uma regra geral antielusão implica verdadeira 

mutação da regra matriz de incidência tributária, a criação da primeira exige a previsão em 

lei complementar federal, para espancar quaisquer dúvidas quanto à superação do princípio 

da tipicidade fechada, e somente produzirão efeitos em relação aos tributos de competência 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios quando forem disciplinadas legalmente pelos 

respectivos entes tributantes.  

 

10.8. A inclusão da regra geral antielusiva no ordenamento jurídico brasileiro exige, para 

sua validade, o mesmo quorum legislativo necessário para a criação dos tributos que 

pretende alcançar, já que se trata de mutação da regra matriz de incidência tributária. 

 

10.9. No Brasil, a doutrina majoritária tem manifestado o entendimento de que o princípio 

da legalidade deve ser visto como o princípio da reserva absoluta de lei ou da tipicidade 

fechada ou cerrada. 

 

10.10. Em contraponto a posição dominante, vem florescendo na doutrina a defesa de que o 

direito tributário não prescinde da utilização de regras gerais e de conceitos indeterminados. 

 

10.11. Não aceitamos o entendimento de que há uma previsão na Constituição brasileira 

que determine que deve haver uma tipicidade fechada da tributação, mormente quando o 

conceito de renda no Brasil é dotado de relativa indeterminação, tendo sido alvo, até 

mesmo, de diversas controvérsias judiciais. Assim, o princípio da tipicidade fechada não se 

apresenta como óbice constitucional à elaboração infralegal de uma regra geral antielusiva. 
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10.12. A regra geral antielusiva não viola o princípio da liberdade de contratar, em razão de 

não impor limites ou proibições à conduta do contribuinte, mas apenas de requalificá-la 

para efeito de tornar possível a incidência tributária adequada. 

 

10.13. O princípio da capacidade contributiva tem sido visto como um critério de justiça a 

informar a repartição da carga tributária. A interpretação que melhor revela o conteúdo da 

capacidade contributiva é aquela que afirma que esta deve ser, necessariamente, atingida 

sempre que for detectada. A regra geral antielusiva possibilita o controle das condutas que 

violam o princípio da capacidade contributiva. 

 

10.14. Não é suficiente que as leis tributárias cuidem de uma repartição isonômica da carga 

tributária. É necessário que a isonomia se dê também no momento da aplicação dessas leis. 

Assim, para que seja dada efetividade ao princípio da isonomia, o ordenamento jurídico 

precisa ser dotado de uma regra geral antielusiva. 

 

10.15. Não há, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, conflitos entre o princípio 

da tipicidade fechada e os da capacidade contributiva e da isonomia, relativamente à 

regulação da elusão fiscal. É assim porque a tipicidade fechada sequer existe no 

ordenamento jurídico brasileiro. Ainda que se admitisse a tipicidade fechada, esta deveria 

ceder em função da ponderação de interesses, haja vista que a regra geral antielusiva 

concretiza os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 

 

10.16. Caso seja instituída uma regra geral antielusiva, evidentemente que surgirão 

conflitos quando da sua aplicação a casos concretos. O que se resolverá pela utilização dos 

postulados de aplicação normativa. 
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CAPÍTULO III 
 
 

 
 
 

INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS NORMAS 
TRIBUTÁRIAS E AS REGRAS GERAIS ANTIELUSIVAS 

 
 

 

Sumário: 1. Considerações iniciais - 2. A integração no direito tributário, a 
obrigação tributária e o controle da elusão fiscal - 3. A integração por 
analogia, a interpretação extensiva e o controle da elusão fiscal - 4. A 
integração analógica, as regras gerais antielusivas e os acordos fiscais 
preventivos- 5. A interpretação econômica e o controle da elusão fiscal - 6. A 
interpretação no direito tributário e a insuficiência do raciocínio silogístico 
fechado- 7. A argumentação e a elusão fiscal: 7.1. A Nova Retórica de 
Perelman: 7.1.1. A origem da retórica; 7.1.2. A perda do prestígio da retórica; 
7.1.3. A reabilitação da retórica e a contribuição da Teoria da Argumentação 
– 8. A aplicação das regras gerais antielusivas e os postulados de aplicação 
normativa: 8.1. O postulado da proporcionalidade e a regra geral antielusiva; 
8.2. O postulado da razoabilidade e a regra geral antielusiva - 9. Conclusão. 

 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

  A discussão a respeito do controle da elusão fiscal conduz forçosamente ao 

debate acerca da metodologia de interpretação e aplicação das regras e princípios que 

regem a tributação. 

  No estágio atual do desenvolvimento do direito há uma procura incansável 

da doutrina pela construção de métodos de interpretação e aplicação do direito que levem a 

concretização da justiça material. O direito não deve ficar aprisionado nas formas jurídicas, 

sem uma abertura para o alcance de toda a complexidade da realidade social. 

  A questão está em conciliar à flexibilidade que as normas jurídicas devem 

ter para captar aquela realidade e a insegurança jurídica que esta maleabilidade pode 

acarretar. 
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  Assim, entra na pauta das reflexões jurídicas o emprego da integração 

analógica, o uso da interpretação extensiva e da interpretação econômica como método de 

controle da elusão fiscal. 

Além disso é preciso não esquecer a importância das regras gerais 

antielusivas na realização da justiça fiscal, como instrumento de perseguição dos princípios 

da isonomia e da capacidade contributiva, e que em sua aplicação ao caso concreto obriga a 

utilização da interpretação. 

  Hoje se reconhece que o tradicional modo de interpretação do fato gerador 

tributário se revela insuficiente na obtenção da justiça fiscal89. O raciocínio silogístico 

fechado não atende a toda a complexidade das situações que possibilitam o surgimento de 

obrigações tributárias, principalmente porque no direito tributário atual, de um modo geral, 

é comum a utilização de presunções jurídicas, além, de em alguns ordenamentos, haver a 

previsão de regras gerais antielusivas. 

  A seguir, teremos a oportunidade de nos debruçar sobre o estudo da 

integração e da interpretação no direito tributário, vistos como instrumento para obtenção 

da justiça material tributária. 

 

2. A integração no direito tributário, a obrigação tributária e o controle da elusão 

fiscal 

 

  O Código Tributário Nacional, em seu Capítulo IV, opera a distinção entre a 

integração e a interpretação da legislação tributária. Segundo RICARDO LOBO TORRES: 

 
No Direito mais antigo não se distinguiam com clareza a interpretação e a 
integração. Com a obra de Savigny é que se passou a separar a interpretação 
– método de apreensão do verdadeiro pensamento da lei ainda que 
impropriamente expresso – da integração – processo de preenchimento de 
lacuna.90 

 

                                                 
89 “Vai se abrir um outro campo de análise, ou seja, não estamos mais falando da justiça na área fiscal como 
justiça meramente formal; estaremos falando em justiça substancial. Portanto, tributo justo não será mais 
aquele que resultar da aplicação da lei a todos os fatos geradores aos quais ela se referir. Tributo justo será 
também aquele que, efetivamente, captar a capacidade contributiva demonstrada ou aquele que atender aos 
princípios da solidariedade e da isonomia, e assim por diante.” GRECO, Marco Aurélio. Planejamento fiscal 
e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 29-30. 
90 Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 33. 



 

 

61

 

  LUCIANO AMARO esclarece que 

 
a integração é o processo através do qual, diante da omissão ou lacuna da lei, 
busca-se preencher o vácuo. A distinção entre interpretação e integração está, 
portanto, em que, na primeira, se procura identificar o que determinado 
preceito legal quer dizer, o que supõe, é claro, a existência de uma norma de 
lei, sobre cujo sentido e alcance se possa desenvolver o trabalho do 
intérprete. Na segunda, após esgotar-se o trabalho da interpretação sem que 
se descubra preceito no qual determinado caso deva subsumir-se, utilizam-se 
os processos de integração, a fim de dar solução à espécie.91 

 

Assim, resta configurada a distinção legal e doutrinária entre a interpretação 

e a integração no direito tributário. A primeira consiste no processo em que o aplicador da 

norma procura descobrir o conteúdo e o alcance da previsão normativa. Enquanto que a 

integração ocorre quando da existência de uma lacuna na lei, hipótese em que se recorre a 

um critério para solução do caso concreto. 

No entanto, não devemos esquecer a advertência de RICARDO LOBO 

TORRES:  

Sucede que a interpretação e a integração apresentam uma zona fronteiriça de 
pouquíssima nitidez, de forma que a separação é fluídica e imprecisa. A 
distinção entre analogia e interpretação extensiva ou entre analogia e 
interpretação analógica, por exemplo, é fugidia.92 
 

O art. 108 do Código Tributário Nacional determina que 

 

na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a 
analogia; II - os princípios gerais de direito tributário; III - os princípios 
gerais de direito público; IV - a eqüidade. 

 
 
Não vamos nos deter em criticar a hierarquização dos critérios de integração 

anteriormente referidos, já que será visto que não é possível a aplicação destes para efeito 

do nascimento da obrigação tributária.  

O §1º do art. 108 do Código Tributário Nacional prevê que “o emprego da 

analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.” Nem haveria 

necessidade dessa previsão, pois em razão do princípio/regra constitucional da legalidade, 

                                                 
91 Direito tributário brasileiro. 3. ed. revista. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 196. 
92 Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 35. 
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já estaria afastada a possibilidade de integração da regra tributária para efeito de determinar 

o surgimento da obrigação tributária. 

  Contudo, não é somente o emprego da analogia que não pode resultar na 

exigência de tributo, todos os demais critérios de integração também não podem ser 

utilizados com este objetivo. O tributo só pode ser reivindicado num espaço de previsão 

legal, enquanto que os critérios de integração trabalham no campo da imprevisão legal. 

  Em razão da aplicação dos critérios de integração não permitirem o 

surgimento da obrigação tributária, estes não têm como alcançar a conduta elusiva. 

Portanto, resulta impossível a utilização da integração como método de controle da elusão 

fiscal, pelo menos diante do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3. A integração por analogia, a interpretação extensiva e o controle da elusão fiscal 

 

  Convém distinguir a integração analógica da interpretação extensiva, uma 

vez que se avizinham, mas não se confundem. A respeito do assunto, LUCIANO AMARO 

esclarece:  

 
Teoricamente, a integração analógica não se confunde com a interpretação 
extensiva, de que se avizinha. Na prática, distingui-las não é tarefa simples. 
Como se viu, a integração visa a preencher a lacuna legislativa; já a 
interpretação extensiva teria por objetivo identificar o “verdadeiro” conteúdo 
e alcance da lei, insuficientemente expresso no texto normativo (dixit minus 
quam voluit). A diferença estaria em que, na analogia, a lei não teria levado 
em consideração a hipótese, mas, se o tivesse feito, supõe-se que lhe teria 
dado idêntica disciplina; já na interpretação extensiva, a lei teria querido 
abranger a hipótese, mas, em razão da má formulação do texto, deixou a 
situação fora do alcance expresso da norma, tornando com isso necessário 
que o aplicador da lei reconstitua o seu alcance.93 
 

   

Este também é o entendimento de RICARDO LOBO TORRES: 

 

A diferença básica entre a interpretação extensiva e a analogia consiste nisso: 
a interpretação extensiva opera nos limites da possibilidade expressiva da 
palavra da lei; a analogia atua além daquele limite, nos casos de lacunas que 

                                                 
93Direito tributário brasileiro. 3. ed. revista. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 202. 
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reclamam o preenchimento. Este é um dos problemas mais árduos da teoria 
da interpretação, pois inexiste clareza na zona fronteiriça.94 

 

  Das orientações anteriores não divergimos, apenas queremos deixar claro 

que, apesar da dificuldade, a solução do caso concreto pode exigir a realização da distinção 

entre a integração analógica e a interpretação extensiva. Um exemplo teórico da 

necessidade da interpretação extensiva para efeito de determinar a obrigação tributária se 

daria quando as previsões das hipóteses contidas na regra matriz de incidência tributária 

fossem feitas de forma exemplificativa, o que obrigaria o exegeta a descobrir quais as 

situações que seriam alcançadas por aquela. Tratar-se-ia, portanto, de um conceito jurídico 

indeterminado, mas possível de determinação.  

  Como já visto, em face do princípio da legalidade, a integração não permite 

a exigência tributária, ao contrário da interpretação extensiva, que pode conduzir à 

compreensão de que determinado fato é alcançado pela regra matriz de incidência 

tributária. Diante da assertiva de que a interpretação extensiva pode levar ao surgimento da 

obrigação tributária, alguém poderia indagar se a interpretação extensiva serviria para 

controlar a elusão fiscal?  

Para responder a indagação é preciso explicar que o pressuposto da elusão 

fiscal é a existência de uma lacuna na lei, que deixa fora da tributação a conduta elusiva. Na 

interpretação extensiva, a hipótese tributária está contida na regra de incidência, só que de 

forma indeterminada. Assim, tendo em vista que se trata de situações distintas, não vemos 

como aplicar a interpretação extensiva no controle da elusão fiscal. 

Contrapondo-se a esse entendimento, um argumentador astucioso poderia 

afirmar que a conduta elusiva estaria prevista no espírito da regra matriz de incidência 

tributária, necessitando de uma interpretação extensiva para seu alcance. 

Ainda que se admitisse a possibilidade da utilização da interpretação 

extensiva no controle da elusão fiscal, na prática, haveria grande dificuldade em sua 

concretização, uma vez que há uma grande proximidade daquela com a integração 

analógica, a qual não pode ser utilizada com vistas a determinar a exigência tributária. 

Vale a pena, ainda, mencionar a advertência de HELENILSON CUNHA 

PONTES: 

                                                 
94 Curso de direito financeiro e tributário. 4. ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 
134. 
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A desqualificação dos efeitos do negócio jurídico lícito praticado com 
objetivos exclusivamente fiscais, inobstante fundada materialmente no 
princípio da capacidade contributiva, não nega a liberdade de livre iniciativa, 
mas limita e onera o seu exercício, e como tal deve decorrer estritamente de 
previsão normativa e não de mera interpretação, sob pena de se admitir que 
as liberdades em geral possam ser limitadas por mero ato interpretativo. 95 

 

 

4. A integração analógica, as regras gerais antielusivas e os acordos fiscais preventivos 

 

Alguns autores criticam a adoção de regras gerais antielusivas sob o pretexto 

de que sua utilização implicaria em tributação por analogia. Para ALBERTO XAVIER: 

 

As cláusulas gerais antielisivas são normas que têm por objetivo comum a 
tributação, por analogia, de atos ou negócios jurídicos extratípicos isto é, não 
subsumíveis ao tipo legal tributário, mas que produzem efeitos econômicos 
equivalentes aos dos atos ou negócios jurídicos típicos sem, no entanto 
produzirem as respectivas conseqüências tributárias.”96 

 

RICARDO LOBO TORRES97 apesar de reconhecer que teoricamente a 

utilização da regra geral antielusiva não corresponde ao emprego da analogia, entende que a 

sua aplicação pode conduzir a essa distorção. 

Há que se ter presente à diferença sensível existente entre o emprego da 

analogia e a utilização da regra geral antielusiva. A analogia é critério de integração, opera 

na lacuna da lei, enquanto que a regra geral é uma técnica fiscal que permite conferir ao 

tipo tributário maior elasticidade. 

Segundo ALBERTO XAVIER: “A existência de lacuna resulta da 

constatação de que uma determinada situação da vida não se encontra prevista e 

                                                 
95 O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: Dialética, 2000. p. 119. 
96 Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 85. 
97 “De feito, diante desse desconforto deixado pelo emprego da analogia como método de combate à elisão, a 
lei tributária, aqui e em outros países, principalmente na Alemanha, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e 
Canadá, vem procurando impedir a fuga ao imposto por intermédio de normas gerais antielisivas. Mas tais 
cláusulas, abertas e indeterminadas, também acabam por deslizar para o argumento analógico, o que vai exigir 
o seu ulterior fechamento pelas cláusulas específicas. Nada obstante, neutralizam a proibição de analogia 
gravosa do art. 108, § 1º, posto que se transformam em cláusulas contra-analógicas.” Normas de 
interpretação e integração do direito tributário. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 149. 
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disciplinada por norma jurídica explícita, constituindo por isso mesmo um “caso 

omisso”.”98 

Quando não existe previsão legal da tributação de determinada situação, 

estamos diante do espaço de liberdade do contribuinte, não sendo admitida por conseguinte 

a integração para efeito de conduzir à exigência tributária. 

  No caso da existência de uma regra geral antielusiva, a lacuna, que antes 

existia, passou a ser preenchida por aquela, ou seja, não há um espaço completo de 

liberdade do contribuinte. O tipo tributário encontra-se alargado para alcançar a conduta 

elusiva. O que ocorre é a existência de uma regra autônoma, que é a regra matriz de 

incidência tributária, a qual se liga uma regra heterônoma, que é a regra geral antielusiva. A 

combinação das duas regras, autônoma e heterônoma, permite que a primeira passe a 

atingir as condutas elusivas. 

  É bem verdade que como a regra geral antielusiva opera por meio de um 

conceito indeterminado, a sua má aplicação poderia conduzir a tributação por analogia, mas 

não podemos refutar a sua adoção por este temor. Para que se diminua o espaço da 

insegurança jurídica na aplicação da regra geral antielusiva é necessário que ela venha 

disciplinada adequadamente, possibilitando ao contribuinte o livre exercício do 

contraditório e da ampla defesa.  

  A insegurança jurídica, causada pela adoção de uma regra geral antielusiva, 

seria reduzida pela regulamentação no Direito brasileiro dos chamados ruling tax, que são 

acordos fiscais preventivos nos quais o Fisco conhece preventivamente a conduta do 

contribuinte, autorizando-a ou não. 

  HELENO TÔRRES é um dos defensores dos acordos fiscais preventivos: 

 
As vantagens que os acordos prévios oferecem são consideradas por alguns 
ordenamentos muito importantes para a realização do princípio da segurança 
jurídica em face dos interesses dos contribuintes nas relações com a Fazenda 
Pública, pela transparência que apresentam, na medida em que procuram 
outorgar maior certeza do direito, baseiam-se na cooperação entre 
autoridades fiscais e contribuintes, permitem soluções individualizadas para 
casos específicos, reduzindo a complexidade da aplicação dos métodos e 
minimizando as necessidades de inspeções e de processos contenciosos.”99 

                                                 
98 Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p.139. 
99 “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de 
desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James 
Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 94. 
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  Ainda segundo o autor: 

 

Não existem no Brasil disposições que permitam a um contribuinte demandar 
a Fazenda para um acordo preventivo (ruling). Nossa legislação apenas 
autoriza o acesso ao procedimento geral de consulta. Mas é algo em que se 
deve pensar, em conferir maior poder ao mecanismo de consulta, como forma 
de estimular as boas relações entre Fisco e contribuintes, oferecer maior 
certeza às operações, reduzir as possibilidades de litígios e controvérsias 
várias e como meio de eficiência administrativa.”100 

 

  Pelo exposto, afigura-se que a moderna técnica fiscal tem criado 

mecanismos que possibilitam a realização da justiça fiscal material, sem que isso implique 

necessariamente no aumento da insegurança jurídica na tributação. 

 

5. A interpretação econômica e o controle da elusão fiscal 

 

  Uma corrente minoritária no Direito brasileiro, pontificada por AMÍLCAR 

FALCÃO, influenciada pelo direito alemão, defende a chamada interpretação econômica 

como forma de controle da elusão fiscal.  

  Segundo o referido autor101, o intérprete está autorizado, quando o 

contribuinte comete um abuso de forma jurídica, a desenvolver considerações econômicas 

para a interpretação da lei tributária e o enquadramento do caso concreto em face do 

comando resultante não só da literalidade do texto legislativo, mas também do espírito da 

mens ou ratio legis. 

  GABRIEL LACERDA TROIANELLI explica: 

 

A interpretação econômica consiste, justamente, na utilização de raciocínio 
analógico em que, em se partindo de um substrato econômico comum, se 
equipara um fato jurídico não definido como hipótese de incidência tributária 
a outro fato jurídico previsto como hipótese de incidência, sendo o perfeito 
exemplo a equiparação do leasing (negócio jurídico não definido como fato 
gerador) à compra e venda (negócio jurídico definido como fato gerador) 

                                                 
100 “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de 
desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James 
Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 94. 
101 Fato gerador da obrigação tributária. 6. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 32-33. 
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pelo fato de que, em ambas as hipóteses, ocorre a transferência onerosa de 
bem móvel (substrato econômico comum).”102 
 
 

  A respeito da interpretação econômica do fato gerador, nos termos 

concebidos por AMÍLCAR FALCÃO, entendemos que não é possível no ordenamento 

jurídico brasileiro em face ao princípio da legalidade. Em outras palavras, se a lei não 

previu determinada situação como ensejadora do nascimento da obrigação tributária, não é 

o intérprete que pode fazê-la, ou seja, se não há previsão legal estamos num espaço de 

liberdade fiscal. Se o intérprete aplicar a chamada interpretação econômica para abranger 

fatos não tipificados, estará empregando a analogia para criar uma obrigação tributária. O 

que, como já ressaltado, não pode ser admitido em face do ordenamento jurídico brasileiro. 

  Assim, salta aos olhos a impossibilidade de aplicação da chamada 

interpretação econômica no controle da elusão fiscal. O que vem a reforçar a necessidade 

de instituição de uma regra geral antielusiva. 

   

 

6. A interpretação no direito tributário e a insuficiência do raciocínio silogístico 

fechado 

 

  O raciocínio silogístico desenvolvido pela doutrina tributária tradicional103, 

segundo o qual deve haver a subjunção do fato (premissa menor) a hipótese (premissa 

maior), dando origem ao nascimento da obrigação tributária, não responde a toda 

complexidade desse fenômeno, mormente quando a técnica fiscal hodierna faz uso de 

presunções jurídicas, de tipos abertos e de normas gerais antielusivas. 

  Como explicar a situação hipotética de um contribuinte que não tendo 

auferido renda, por exemplo, se vê obrigado, baseado em uma presunção jurídica, por meio 

                                                 
102 “O Parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional como limitador do poder na 
administração”. In: O planejamento tributário e a Lei Complementar 104. Coordenador Valdir de Oliveira 
Rocha. São Paulo: Dialética, 2001. p. 101-102. 
103 “A dinâmica da incidência da norma jurídica que institui tributos não é diferente da que caracteriza a 
generalidade das normas jurídicas de conduta. Há a previsão abstrata de um modelo de fato. Esse modelo é 
referido a partir de certas características do fato (local e momento da ocorrência, pessoa envolvida, núcleo da 
ação relativa ao fato etc.). Na medida em que um fato real corresponda ao modelo, há a subsunção e a norma 
jurídica tributária desencadeia seus efeitos. Ou seja, surge o dever de recolher tributo.” PEREIRA, Cesar A 
Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.13. 
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de um lançamento de ofício, a pagar o imposto de renda, e, em ato contínuo, recorre 

administrativamente e/ou judicialmente, restando, ao final, mantida a obrigação tributária. 

  Na hipótese vertente, não houve a subsunção do fato a hipótese, pelo menos 

uma subsunção real. Alguns mais reticentes poderiam afirmar que houve uma subjunção 

aparente. Ora, nesse caso, o silogismo analítico torna-se imprestável, uma vez que conduz a 

conclusão verdadeira, sendo necessário, portanto, o uso de raciocínios dialéticos.104 Estes 

levam a conclusões verossímeis, ou seja, aparentemente verdadeiras. 

  O recurso do contribuinte à instância administrativa e/ou judicial instala um 

jogo argumentativo, retórico (raciocínio dialético), no qual a decisão final levará a uma 

decisão aparentemente verdadeira. Aquela que se apresenta mais acertada, no entendimento 

do julgador. Não necessariamente se chegará a conclusão verdadeira, mas a conclusão 

verossímil, aquela que aparenta ser verdadeira. 

  Ora, se o resultado do processo retórico é uma conclusão verossímil então 

haveria um espaço de insegurança jurídica? Essa possível insegurança jurídica é atenuada 

pelas provas que são carreadas aos autos, como conseqüência do direito ao contraditório e a 

ampla defesa, pela necessidade de motivação da sentença e pela possibilidade de recursos a 

instâncias superiores. 

  RICARDO LOBO TORRES foi um dos juristas brasileiros que se rebelaram 

contra o raciocínio subjuntivo, guiado por uma lógica dedutiva. Para ele, “embora o 

raciocínio jurídico se desenvolva sempre sob a forma de silogismo, não repousa cegamente 

sobre a lógica dedutiva, pois admite as valorações, a compreensão e a retórica.”105  

  RICARDO AZIZ CRETTON também compartilha da mesma opinião: 

 

O esgotamento do esquema lógico-formal subjuntivo, baseado em conceitos 
abstratos, e a redescoberta de recursos interpretativos resgatados das origens 
históricas do Direito, atualizados pela contemporaneidade, oferecem 
hodiernamente ao intérprete-aplicador arsenal de instrumentos mais 

                                                 
104 “No quinto capítulo do Organon, reuniram-se os escritos de Aristóteles dedicados a uma específica forma 
de raciocínio que parte de premissas meramente prováveis. O capítulo denominou-se Tópicos, e, logo na 
introdução, é estabelecido um paralelo entre o silogismo analítico e o dialético. O primeiro se traduz numa 
demonstração fundada em proposições evidentes, que conduz o pensamento à conclusão verdadeira, sobre 
cujo estudo se alicerça toda lógica formal; o outro se expressa através de um argumento sobre enunciados 
prováveis, dos quais se poderiam extrair conclusões apenas verossímeis, representando uma forma diversa de 
raciocinar.” Fábio Ulhoa Coelho no Prefácio à edição brasileira da Obra de Chaïm Perelman, Tratado da 
Argumentação: a nova retórica, p. XI e XII. 
105 Normas de interpretação e integração do direito tributário. 3. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 29-30. 
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aperfeiçoados e aptos à busca e ponderação dos valores jurídicos adequados à 
justiça do caso concreto.”106 

 

  MARCO AURÉLIO GRECO é um dos juristas que criticam a insuficiência 

do silogismo: 

 

Muito freqüentemente os desafios que a interpretação deve enfrentar estão 
encobertos pela afirmação de que a atividade de aplicação do Direito se 
resumiria na formulação do que se convencionou chamar de “silogismo 
judicial” no qual a premissa maior é dada pela lei, a premissa menor é o fato 
e a decisão judicial corresponde à sua conclusão. 
Formulação nitidamente de origem aristotélica, trazida para o campo jurídico 
por se querer aplicar a lógica formal à operação do Direito, tem recebido 
acerbadas críticas da teoria mais recente. Tais críticas apontam o fato de que, 
embora se diga que o silogismo visa a demonstração, é muito difícil poder 
afirmar que o silogismo judicial se apresente como efetivo instrumento de 
demonstração da veracidade da conclusão pois, em Direito, quase sempre 
(para não fazer uma afirmação absoluta) o silogismo é utilizado como 
instrumento de argumentação visando a persuasão quanto a uma conclusão 
assumida como adequada, antes mesmo da utilização desta forma de 
raciocínio.”107 

 

  LÚCIO GRASSI DE GOUVEIA também reconhece a falência do modelo de 

interpretação lógico-dedutivo: 

 

Mantida a importância da noção de sistema em direito, mas de sistema aberto 
e móvel, observamos que atualmente prevalece o entendimento de que, na 
busca pelo aplicador do direito do sentido adequado da norma, o método 
lógico-dedutivo não pode ser utilizado em sua pureza, considerando a norma 
geral e abstrata (premissa maior), o fato concreto (premissa menor) e a norma 
individual e concreta (conclusão), ligadas somente por procedimentos lógicos 
e sem qualquer participação valorativa do aplicador do direito. 
E muitos são os obstáculos para a aplicação do método lógico-dedutivo: a 
ocorrência de normas vagas, indeterminadas, suscetíveis de concretização, 
apenas, no caso concreto; a incompletude do sistema com a subseqüente 
presença de lacunas intra e extra-sistemáticas; a ocorrência de contradições 
de princípios; a existência, por fim, de soluções injustas e inconvenientes.”108 
 
 

  A falência do método de aplicação lógico dedutivo e a constatação de que 

este se distancia da concretização da justiça material tem levado a doutrina a procurar novas 

                                                 
106 Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e sua aplicação no direito tributário. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001. p.78. 
107 Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p.155. 
108 Interpretação criativa e realização do direito. Recife: Bagaço, 2000. p.103-104. 
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alternativas para interpretação das normas tributárias. Nesse campo vem ganhando destaque 

a Teoria da Argumentação. 

 

7. A argumentação e a elusão fiscal 

 

  O reconhecimento da elusão fiscal, quando há regra geral antielusiva, ou da 

evasão fiscal é resultante de um procedimento administrativo ou processo judicial, em que 

o Fisco tenta provar a conduta elusiva ou evasiva, enquanto o contribuinte tenta negar este 

fato.  

Instala-se, portanto, um raciocínio retórico, cujo resultado (decisão 

administrativa ou sentença judicial) implicará na qualificação da conduta do contribuinte, 

com suas conseqüentes repercussões tributárias. 

Tanto para o contribuinte quanto para o Fisco é importante conhecer quais 

os argumentos que usualmente têm prevalecido nas instâncias administrativas e nos 

tribunais. O primeiro se interessa em saber se determinada conduta pode ser qualificada 

como elisão, elusão ou evasão fiscal, para não correr riscos desnecessários na organização 

de seus negócios. O segundo porque, diante das decisões dos tribunais, pode concluir por 

adotar nova estratégia para aumentar a arrecadação, como propor alterações na legislação 

tributária. 

  Alguns autores têm influenciado fortemente esta maneira de compreender a 

interpretação e a aplicação do direito, dos quais não podemos deixar de destacar a 

contribuição do filósofo polonês CHAÏM PERELMAN. 

 

7.1. A Nova Retórica de Perelman 

 

A palavra retórica possui diversas acepções, é o que nos ensina GUSTAVO 

DE BRITTO FREIRE PACHECO:  

 
A palavra Retórica (originária do grego rhetoriké, “arte da retórica”, 
subentendendo-se o substantivo téchne) tem sido entendida historicamente 
em acepções muito diversas. Em sentido lato, a retórica se mistura com a 
poética, consistindo na arte da eloquência em qualquer tipo de discurso. Não 
é esse, no entanto, o sentido que nos interessa no estudo que procederemos a 
seguir, mas a concepção mais restrita que identifica a retórica como 
“faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar 
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a persuasão, segundo a definição aristotélica. Nesse sentido, a retórica é uma 
modalidade discursiva geral, aplicável às mais variadas disciplinas – uma 
atividade em que predomina a forma, como a gramática e a dialética, e não o 
conteúdo.”109 
 
ARISTÓTELES define a retórica como “a arte de procurar, em qualquer 

situação, os meios de persuasão disponíveis.”110 PERELMAN, prolongando e 

desenvolvendo a definição aristotélica de retórica afirma que o objeto da nova retórica “é o 

estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos 

às teses que se lhes apresentam ao assentimento.”111 

Nos últimos três séculos, a filosofia ocidental desprezou a retórica devido à 

preponderância do raciocínio cartesiano. PERELMAN tem a importância de romper com o 

pensamento filosófico dominante, resgatando a retórica para mostrar que o raciocínio 

dialético é mais adequado ao estudo das ciências sociais. 

Nesse contexto, a lógica formal de tradição cartesiana é substituída por uma 

lógica da argumentação que objetiva criar uma aceitabilidade social das decisões dentro de 

um critério de razoabilidade, e não mais daquele de certeza preconizado pela lógica formal 

demonstrativa. 

 

7.1.1. A origem da retórica 

 

A retórica teve sua origem na Grécia Antiga, estando relacionada às relações 

sociais advindas da Polis. A retórica como arte de persuadir através da argumentação só 

seria possível existir numa sociedade democrática e que propiciasse o debate livre, 

características presentes na organização política da Polis. 

 

O nascimento histórico da Retórica é costumeiramente localizado no século 
V antes de Cristo, em Siracusa, na Magna Grécia, onde hoje é a Itália. (...) A 
Retórica só se desenvolveu plenamente, no entanto, após a consolidação da 
democracia ateniense. Todos os cidadãos atenienses participavam 
diretamente nas assembléias populares, que possuíam funções legislativas, 

                                                 
109 “Retórica e nova retórica: a tradição grega e a teoria da argumentação de Chaïm Perelman”. In: Direito e 
Teoria da Argumentação. Cadernos PET-JUR. Departamento de Direito da PUC-Rio, Ano III, 2. ed., nº 1, 
p.28, 1997.  
110 Chaïm Perelman in Lógica jurídica cita Aristóteles. Trad. de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. p.141. 
111 Tratado da Argumentação: a nova retórica. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. p. 4. 
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executivas e judiciárias. (...)  O exercício da função política dependia 
portanto da habilidade em raciocinar, falar e argumentar corretamente, e era 
natural que houvesse uma demanda de professores que proporcionassem a 
necessária “educação política”. Esses professores eram os sofistas.”112 
 
 

Os sofistas gozavam de elevada reputação em sua época. Platão tratou de 

desacreditá-los, mostrando que muitos oradores utilizavam sua eloqüência para objetivos 

nefastos. Posteriormente, um aluno de Platão, Aristóteles, foi quem legou à Retórica uma 

sólida base teórica, tendo importância até hoje algumas classificações efetuadas por ele.  

 

7.1.2. A perda do prestígio da Retórica 

 

No Império Romano a Retórica teve também muita importância, graças, em 

parte, a influência da cultura grega. Segundo GUSTAVO DE BRITTO FREIRE 

PACHECO: 

 

Após a queda do império romano, a retórica foi progressivamente decaindo 
de importância e, mesmo sobrevivendo como prática, não era considerada 
enquanto objeto de estudo. Tal tendência foi agravada pelo predomínio do 
pensamento cartesiano-positivista na filosofia e na ciência ocidentais.113 

 

FÁBIO ULHOA COELHO, no prefácio à edição brasileira da Tratado da 

Argumentação, afirma: 

 

O que se perdeu, na evolução do pensamento filosófico, pelas mãos do 
cristianismo e do racionalismo, foi exatamente a equiparação, na 
importância, dos raciocínios analítico e dialético. Isto é, relegada ao plano 
dos sofismas, identificada às técnicas de persuasão sem compromisso ético, 
aos discursos vazios de oradores hábeis em convencer auditórios, quaisquer 
que fossem as teses, a dialética não alcançou o estatuto de seriedade e 
consistência concedido à sua irmã, a analítica. A filosofia, com efeito, deu 
relevância aos métodos do conhecimento, o quanto possível rigoroso, da 
verdade, coisa que, decididamente, a dialética nunca foi.”114 

                                                 
112 PACHECO, Gustavo de Britto Freire. “Retórica e nova retórica: a tradição grega e a Teoria da 
Argumentação de Chaïm Perelman”. In: Direito e Teoria da Argumentação. Cadernos PET-JUR. 
Departamento de Direito da PUC-Rio, Ano III, 2. ed., nº 1, p.30, 1997,  
113 “Retórica e nova retórica: a tradição grega e a Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman”. In: Direito e 
Teoria da Argumentação. Cadernos PET-JUR. Departamento de Direito da PUC-Rio, Ano III, 2. ed., nº 1, 
p.38, 1997,  
114 Tratado da Argumentação: a nova retórica. Trad. de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. p. XII. 
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PERELMAN reconhece o declínio pelo qual passou o estudo da Retórica: 

 

A retórica, que foi elaborada pelos Antigos e à qual foram consagradas as 
obras muito conhecidas de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, é uma disciplina 
que, após ter sido considerada o coroamento da educação greco-romana, 
degenerou no século XVI, quando foi reduzida ao estudo das figuras de 
estilo, e depois desapareceu inteiramente dos programas de ensino 
secundário.”115 

 

PAULO ROBERTO SOARES MENDONÇA explica: 

 

A tradição formalista, surgida na Era Moderna, associa o conhecimento 
científico à impossibilidade do questionamento de hipóteses materialmente 
comprovadas. Aquilo que não pode ser provado a partir de uma lógica formal 
não pode ser tido como conhecimento científico, existindo, portanto, uma 
rígida separação entre a esfera da ciência e a da opinião. O conhecimento 
científico é somente aquele que pode ser provado através da experiência, da 
indução e da intuição sensível. Disso resulta uma limitação da razão humana 
ao campo da lógica formal, negligenciando a sua dimensão retórica.”116 

 

Num mundo onde dominava o pensamento cartesiano, não havia campo para 

o desenvolvimento da Retórica. Esta última trabalha com aquilo que é verossímil, provável, 

enquanto que o primeiro é estruturado em provas analíticas, obtidas por meio de premissas 

absolutamente verdadeiras e universalmente válidas. 

 

7.1.3. A reabilitação da retórica e a contribuição da Teoria da Argumentação  

 

GUSTAVO DE BRITTO FREIRE PACHECO explica a importância da 

obra de PERELMAN: 

 

Durante longo tempo foi a retórica destituída de seu status racional, sendo 
relegada ao plano de mera prática mundana composta de prosaicos artifícios 
estilísticos. Desde a idade média até o século XX ocorreram ressurgimentos 
cíclicos da retórica (como aqueles ocorridos durante o renascimento e o 
iluminismo) que  no entanto não implicaram na recuperação de sua dignidade 
intelectual. Somente no século XX é que começou a se esboçar uma corrente 
filosófica acadêmica de vulto que tinha por objetivo recuperar a dignidade 
dessa forma de conhecimento tão antiga e tão intimamente ligada à história 

                                                 
115 Lógica jurídica. Trad. de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.141. 
116 A argumentação nas decisões judiciais. 2. ed. Atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 87. 
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da humanidade. A partir da importância dada à filosofia da linguagem e à 
filosofia dos valores, diversos filósofos e estudiosos começaram a considerar 
a retórica como um objeto digno de estudo, seja sob a sua vertente formal, 
seja sob a ótica que privilegia seu aspecto de instrumento de persuasão. 
Como o objeto do nosso estudo diz respeito a esse segundo aspecto, 
concentraremos nossa atenção exclusivamente sobre a obra do pensador que 
de maneira mais completa e brilhante ajudou a romper com a tradição 
cartesiano-positivista de desconsideração da retórica: Chaïm Perelman, 
filósofo de origem polonesa radicado na Bélgica.”117 
 
 
MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO afirma: 

 

Perelman posiciona-se expressamente contra a filosofia da evidência de 
Descartes. Seu esforço consistiu, justamente, na busca de uma outra 
dimensão da racionalidade compatível com a vida prática. Pretendia 
demonstrar a aptidão da razão para lidar também com valores, organizar 
preferências e fundamentar, com razoabilidade, nossas decisões.”118 

 
 
Segundo PAULO ROBERTO SOARES MENDONÇA: 

 

Perelman defende a tese de que a razão não se limita a uma dedução ou um 
cálculo, mas abrange também o campo argumentativo. O uso da retórica 
também exige uma forte dose de racionalidade. Tal alternativa é plenamente 
justificável, porque a retórica não dá origem a conhecimentos absolutos e 
inquestionáveis, mas isso não corresponde a dizer que a prática 
argumentativa traduz o reino do puramente arbitrário. Talvez até pela sua 
própria instabilidade originária, a argumentação exija a elaboração de um 
raciocínio bem mais estruturado, a fim de que sejam extraídas ou minoradas 
as incoerências eventualmente observadas no discurso, o que somente 
fortalece o seu conteúdo racional.119 

 

A leitura das transcrições anteriores permite compreender a importância que 

Perelman tem até hoje no debate jurídico-filosófico. Ele rompe com o pensamento 

dominante à época, para mostrar que o uso da argumentação se mostra bem mais adequado 

ao estudo das ciências humanas e sociais. 

                                                 
117 “Retórica e nova retórica: a tradição grega e a Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman. In: Direito e 
Teoria da Argumentação. Cadernos PET-JUR. Departamento de Direito da PUC-Rio, Ano III, 2. ed. nº 1, p. 
39, 1997. 
118 Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
p.187. 
119 A argumentação nas decisões judiciais. 2. ed. Atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 127. 
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Como bem afirma MARGARIDA MARIA LACOMBE CAMARGO, “a 

grande contribuição de Perelman para a filosofia, neste século, tem origem no franco 

descontentamento que demonstrou em não conseguir resolver de forma totalmente 

satisfatória, com os instrumentos da lógica formal, a questão da justiça”.120 

A questão da realização da justiça é também a razão de ser das regras gerais 

antielusivas. Assim, considerando a similitude dos objetivos, é possível vislumbrar a 

importância da Teoria da Argumentação na aceitação social da decisão que qualifica a 

conduta do contribuinte como elusão fiscal. 

 

8. A aplicação das regras gerais antielusivas e os postulados de aplicação normativa 

 

  A constatação de que o raciocínio lógico formalista não atende à 

concretização da justiça material e o desenvolvimento da retórica nas argumentações 

judiciais conduz a busca de critérios que possam ser aplicados a esta última e propiciem o 

alcance mais preciso da realidade social. 

  Na busca da concretização da justiça fiscal, sobressai-se na moderna técnica 

fiscal a regra geral antielusiva, que permita dar maior elasticidade às regras matrizes de 

incidência tributária, resultando no controle da elusão fiscal. 121 

  No entanto, a aplicação da regra geral antielusiva a situações concretas, 

invariavelmente colocará o aplicador diante de conflitos de regras e de princípios. Como 

estabelecer, no caso prático, o que deve prevalecer, a regra geral antielusiva, que permite a 

realização dos princípios da capacidade contributiva e da isonomia, ou a regra de proibição 

de tributação decorrente da ausência de previsão legal da conduta elusiva?   

  Parece que a solução para essa controvérsia passa pela ponderação dos 

interesses em jogo diante das contingências do caso prático e pelo desenvolvimento de uma 

                                                 
120 Hermenêutica e argumentação: uma contribuição ao estudo do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 
191-192. 
121 “Portanto pode-se concluir que, independentemente dos seus aspectos positivos ou negativos, as teorias do 
abuso de direito e do abuso de forma consubstanciam limitações à liberdade dos indivíduos para planejarem 
as suas atividades, considerando a variável tributária, e envolvem uma reflexão sobre a dimensão da eficácia 
assumida pelos princípios da capacidade contributiva, da legalidade e da liberdade de iniciativa na ordem 
constitucional brasileira. Enfim, no atual momento do desenvolvimento das relações econômicas e do 
aprimoramento das técnicas de imposição fiscal, “não se trata mais de defender posições apriorísticas 
favoráveis ou contrárias à elisão, mas de procurar, na via da metodologia jurídica, fixar os princípios e as 
normas antielisivos.” PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. 
São Paulo: Dialética, 2000. p. 120. 
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lógica pautada pela razoabilidade. Abre-se caminho então para a aplicação dos chamados 

postulados de aplicação normativa que, como já foi visto, são normas estruturantes da 

aplicação de princípios e regras. 

  HUMBERTO ÁVILA122, examinando as decisões dos tribunais, identificou 

alguns postulados de aplicação normativa que vêm sendo utilizado com freqüência. Para ele 

haveria duas categorias de postulados: os inespecíficos e os específicos. Os primeiros 

seriam de três espécies: a ponderação, a concordância prática e a proibição de excesso. 

Enquanto aqueles últimos seriam: a igualdade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 

  Tendo em vista a pertinência ao presente estudo e a freqüência com que são 

utilizados nas decisões judiciais, nos deteremos na análise dos postulados da 

proporcionalidade e da razoabilidade, como necessários à solução de possíveis conflitos 

gerados na aplicação das regras gerais antielusivas. 

 

8.1. O postulado da proporcionalidade e a regra geral antielusiva 

 

  É difícil estabelecer o significado do postulado da proporcionalidade. 

Segundo HELENILSON CUNHA PONTES: 

 

A proporcionalidade constitui termo que, pela abertura e vaguidade, é 
utilizado pelo discurso jurídico com as mais diferentes significações, o que 
dificulta sobremaneira a perfeita compreensão da importância, do 
reconhecimento e da afirmação do mesmo como princípio jurídico de 
fundamental positividade no Estado Constitucional.”123 

 

  No Brasil, as decisões judiciais e administrativas, freqüentemente, fazem 

menção ao princípio da proporcionalidade. Ocorre que a terminologia é utilizada sem muita 

precisão, havendo uma confusão recorrente com o princípio da razoabilidade. A doutrina do 

direito administrativo também tem usualmente tratado do princípio da proporcionalidade, e 

cometido aquele mesmo engano. 124 125 126 

                                                 
122 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda, 2003. p. 85-117. 
123 O princípio da proporcionalidade e o direito ributário. São Paulo: Dialética, 2000. p. 73. 
124 “Parece melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade. O princípio da 
proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, 
obrigações ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse 
público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações 
administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação 
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  Na lição de HELENILSON CUNHA PONTES: 

 

A razoabilidade e a proporcionalidade como princípios de interpretação se 
assemelham, pois, ao evitarem a consumação do ato socialmente iníquo e 
inaceitável, impõem a consideração de todas as nuanças do caso concreto 
submetido à regulação; neste sentido, pode-se afirmar que ambas derivam da 
mesma raiz; todavia não se confundem, a permitir que uma noção possa ser 
reduzida à outra, isto é, a existência de pontos de contato entre aqueles dois 
princípios não significa que sejam fungíveis entre si.”127 

 

  A doutrina nacional vem entendendo que o postulado da proporcionalidade 

tem uma dimensão tríplice, que compreenderia: (a) adequação; (b) necessidade; e (c) 

proporcionalidade em sentido estrito. 

  Conforme informa LUÍS ROBERTO BARROSO: 

 

A doutrina – tanto lusitana quanto brasileira -  que se abebera no 
conhecimento jurídico produzido na Alemanha reproduz e endossa essa 
tríplice caracterização do princípio da proporcionalidade, como é mais 
comumente referido pelos autores alemães. Assim é que dele se extraem os 
requisitos (a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder 
Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; (b) da 
necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de 
meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) da 
proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus 
imposto e o benefício trazido, para constatar se é justificável a interferência 
na esfera dos direitos dos cidadãos.”128 

 

  Este também é o entendimento de HUMBERTO ÁVILA: 

 

                                                                                                                                                     
custo-benefício, aí incluindo o custo social.” MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 2. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 141-142. 
125 “Na realidade, o princípio da razoabilidade exige proporcionalidade entre os meios de que se utilize a 
Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos 
critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser 
medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto. Com efeito, embora a norma legal deixe 
um espaço livre para decisão administrativa, segundo critérios de oportunidade e conveniência, essa liberdade 
às vezes se reduz no caso concreto, onde os fatos podem apontar para o administrador a melhor solução (cf. 
Celso Antônio Bandeira de Mello, in RDP 65/27).” DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
administrativo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p.72. 
126 “Em rigor, o princípio da proporcionalidade não é senão faceta do princípio da razoabilidade.” MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 11. ed. revista, atualizada e ampliada. São Paulo: 
Malheiros Editores Ltda. 1999. p. 68. 
127 O princípio da proporcionalidade e o direito tributário.  São Paulo: Dialética, 2000. p.87. 
128 Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 
3. ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva , 1999. p. 219-220. 
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O postulado da proporcionalidade aplica-se nos casos em que exista uma 
relação de causalidade entre um meio e um fim concretamente perceptível. A 
exigência de realização de vários fins, todos constitucionalmente legitimados, 
implica a adoção de medidas adequadas, necessárias e proporcionais em 
sentido estrito.”129 

 

  A utilização de uma regra geral antielusiva cria uma tensão entre os 

princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da legalidade, em razão do qual se 

torna necessário à aplicação do postulado da proporcionalidade, visto em suas três 

dimensões. 

  A posição anterior é a mesma adotada por HELENILSON CUNHA 

PONTES: 

 

A lei complementar que estabeleça o elenco de situações cuja anormalidade 
permite à Administração Tributária desconsiderar os efeitos fiscais dos atos 
que tenham por causa exclusiva a economia tributária, deverá sofrer o crivo 
do princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão (adequação, 
necessidade e conformidade), na medida em que tal lei consubstanciará 
também uma limitação à livre iniciativa dos agentes econômicos na escolha 
das formas e dos caminhos jurídicos lícitos para a realização dos seus 
negócios privados.”130 

 

  O aspecto da adequação do postulado da proporcionalidade exige uma 

adequação do meio ao fim, ou seja, no caso da regra geral antielusiva, esta deve propiciar o 

alcance da capacidade contributiva que foi suprimida pela conduta elusiva do contribuinte. 

  O princípio da proporcionalidade em sua feição necessidade impõe a 

verificação da inexistência de meio menos gravoso para o atingimento dos fins objetivados, 

o que suscita a necessidade de que a regra geral antielusiva seja elaborada com o cuidado 

necessário para permitir uma fácil identificação da conduta elusiva. A regra geral 

antielusiva não pode ser dotada de elevada imprecisão, que prejudique o exercício da 

liberdade do contribuinte. 

Outra decorrência da proporcionalidade necessidade é que, diante do caso 

concreto, qualquer situação que provoque dúvidas quanto a qualificação correta da conduta 

elusiva deve ser resolvida em favor do contribuinte. 

                                                 
129 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda, 2003. p.121. 
130 O princípio da proporcionalidade e o direito tributário.  São Paulo: Dialética, 2000. p. 124. 
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  A proporcionalidade conformidade ou proporcionalidade em sentido estrito 

exige que a regra geral antielusiva atenda não só à perseguição da capacidade contributiva e 

da isonomia, mas também aos outros princípios do ordenamento jurídico. Assim, a 

aplicação daquela regra geral, em nome da concretização dos princípios da isonomia e da 

capacidade contributiva, não pode sufocar os demais princípios constitucionais, havendo 

uma necessidade de aplicação harmônica.  

 

8.2. O postulado da razoabilidade e a regra geral antielusiva 

 

  Outro postulado que deve ser levado em consideração na aplicação das 

regras gerais antielusivas é o da razoabilidade131. Segundo LUÍS ROBERTO BARROSO: 

“É razoável o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que 

não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes 

em dado momento ou lugar.”132 

  PERELMAN liga a idéia de razoabilidade à de aceitabilidade das decisões 

judiciais. Para ele: 

 

Nunca se deve perder de vista que o juiz, ao redigir uma sentença, não tem de 
exprimir uma opinião estritamente pessoal. Se sua íntima convicção lhe 
permite considerar como estabelecidos os fatos, estando conforme as 
prescrições da lei o procedimento concernente aos meios de prova – mais 
ainda, é necessário que essa convicção não pareça ser dezarrazoada -, a 
qualificação dos fatos e as conseqüências jurídicas que deles extrai devem 
corresponder a uma opinião comum, de fato ou de direito. É necessário que a 
motivação da decisão demonstre suficientemente que esta é conforme ao 
direito em vigor, tal como é entendido pelas instâncias superiores e pela 
opinião dos juristas qualificados.”133 

 

  Ainda, segundo PERELMAN: 

 

                                                 
131 “Neste sentido, as regras antielisivas, além de deverem ser elas mesmas dotadas de razoabilidade não só na 
forma, como também no seu conteúdo, hão de ser interpretadas de acordo com o ordenamento jurídico 
próprio ou comum na hipótese do direito comunitário, como um afastamento do direito privado em geral, e 
neste sentido mais estritamente possível para que não se resvale para o arbítrio ou para um parâmetro moral 
que tente alcançar o inatingível: a consciência última do indivíduo em todos os seus atos para que o seu 
comportamento seja válido perante a legislação tributária.” ROLIM, João Dácio. Normas antielisivas 
tributárias. São Paulo: Dialética, 2001. p. 91-92. 
132 Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 
3. ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 215. 
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O direito se desenvolve equilibrando uma dupla exigência, uma de ordem 
sistemática, a elaboração de uma ordem jurídica coerente, a outra, de ordem 
pragmática, a busca de soluções aceitáveis pelo meio, porque conformes ao 
que lhe parece justo e razoável.”134 

 

Como já afirmado, a doutrina tem confundido a razoabilidade com a 

proporcionalidade. HELENILSON CUNHA PONTES, ao contrário, faz a distinção entre os 

dois postulados: 

A razoabilidade e a proporcionalidade constituem exigências da razão 
humana e instrumentos de vedação ao arbítrio estatal. A razoabilidade, de 
certa forma, manifesta-se no princípio da proporcionalidade, pois este 
também exige racionalidade das ações estatais. Todavia, a proporcionalidade 
não se esgota na razoabilidade. Em outras palavras, a decisão jurídica que 
atende aos comandos do princípio da proporcionalidade manifesta 
razoabilidade, mas não se esgota nela. Com efeito, o ato estatal que atende às 
exigências do princípio da proporcionalidade apresenta-se razoável e 
racional, todavia nem sempre um ato razoável (racionalmente aceitável) 
atende aos deveres impostos pelo princípio constitucional da 
proporcionalidade.”135 

 

E arremata: 

 

Portanto, enquanto a razoabilidade exige que as medidas estatais sejam 
racionalmente aceitáveis e não arbitrárias, o princípio da proporcionalidade 
determina que as mesmas, além de preencherem tal requisito, constituam 
instrumentos de maximização dos comandos constitucionais, mediante a 
menor limitação possível aos bens juridicamente protegidos.”136 

 

  Na lição de LUÍS ROBERTO BARROSO: “O princípio da razoabilidade 

tem sua origem e desenvolvimento ligados à garantia do devido processo legal, instituto 

ancestral do direito anglo-saxão.”137 

  De fato, o postulado da razoabilidade está intimamente ligado à observância 

do devido processo legal e às garantias inerentes a este.138 No Estado Democrático de 

                                                                                                                                                     
133 Lógica jurídica. Tradução de Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 220. 
134 Idem. p. 228. 
135O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: Dialética, 2000. p. 89-90. 
136Idem. p. 90. 
137 Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 
3. ed. revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 209. 
138 “A razoabilidade surgiu da cláusula due process of law; sendo aplicada, em um primeiro momento, como 
um princípio processual (procedural due process) e tornando-se, posteriormente, um princípio material, ético 
(substantive due process).” BUSCHMANN, Marcus Vinicius. “Obtenção de certidão e ação cautelar com 
pedido de caução real – princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Revista Dialética de Direito 
Tributário, nº 83, 2002, p. 111. 
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Direito as decisões dos processos judiciais e das controvérsias discutidas 

administrativamente só podem ser socialmente aceitas se respeitarem o devido processo 

legal e as garantias inerentes a este. 

O devido processo legal, que enseje o respeito ao contraditório e à ampla 

defesa, que preveja a proibição da utilização da prova ilícita, que assegure a publicidade 

dos atos processuais, que obedeça ao duplo grau de jurisdição e que culmine com uma 

decisão corretamente motivada, coloca-se como uma garantia, pelo menos em tese, de que a 

decisão não será arbitrária, desarrazoada.  

Por conter um conceito indeterminado, a regra geral antielusiva necessita em 

sua interpretação da utilização do postulado da razoabilidade. Para JOÃO DÁCIO ROLIM: 

 

Uma das razões pela qual o conceito de razoabilidade e o princípio da 
proporcionalidade são relevantes consiste primeiramente na sua utilização 
para a interpretação e aplicação de conceitos vagos e indeterminados no 
Direito. Como aponta Chaïm Perelman, o limite da interpretação do conceito 
vago é a sua desarrazoabilidade ou inaceitabilidade, as quais não resultem 
necessariamente da desconformidade a regras, mas sim precipuamente de 
uma apreciação do resultado da interpretação, do fim buscado pela norma e 
pelo seu intérprete aplicador. Por outro lado, impõe-se que se esteja de 
acordo com um procedimento (formas e regras especiais) sobre a 
argumentação jurídica que afaste ou delimite as incertezas do discurso 
prático em geral, para que se evitem racionalmente arbitrariedades e 
inseguranças indesejáveis.139 

 

  Assim, resta demonstrada a necessidade da utilização dos postulados da 

proporcionalidade e da razoabilidade na interpretação e na aplicação da regra geral 

antielusiva, uma vez que esta contém um conceito indeterminado, cuja utilização quase 

invariavelmente provoca conflitos. A aplicação dos postulados da razoabilidade e da 

proporcionalidade na interpretação e na  aplicação das regras gerais antielusivas visa a 

assegurar a aceitabilidade social da decisão que pode qualificar a conduta do contribuinte 

como elisão, elusão ou evasão fiscal. 

 

 

                                                 
139 Normas antielisivas tributárias. São Paulo: Dialética, 2001. p. 59. 
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9. Conclusão 

  

 

9.1. A doutrina tem trabalhado a metodologia da interpretação e da aplicação do direito 

com intuito de concretizar a justiça fiscal. 

 

9.2. O raciocínio silogístico fechado não tem resolvido por completo a questão da 

interpretação das regras tributárias, mormente quando a moderna técnica fiscal utiliza 

presunções, conceitos indeterminados e regras gerais antielusivas. Este raciocínio também 

não tem resolvido o problema da justiça fiscal material. 

 

9.3. A utilização do método da integração não permite o controle da elusão fiscal, uma vez 

que a sua utilização não pode ser empregada para exigir tributo não previsto em lei. 

 

9.4. A interpretação extensiva não serve para controlar a elusão fiscal, haja vista que o 

pressuposto desta última é a existência de uma lacuna na lei, já na primeira há uma previsão 

legal da conduta, que, no entanto, se encontra indeterminada.  

 

9.5. Ainda que se admitisse que a previsão da conduta elusiva estivesse abrangida pelo 

espírito da regra matriz de incidência tributária, seria bastante difícil a utilização prática da 

interpretação extensiva, considerando que esta se avizinha da integração analógica, a qual 

não permite a exigência tributária. 

 

9.6. A aplicação da regra geral antielusiva não pode ser confundida com a integração por 

analogia. A primeira se diferencia da segunda por atuar num espaço em que não mais existe 

a lacuna da lei. A regra geral antielusiva, que é regra heterônoma, acopla-se à regra matriz 

de incidência tributária, que é regra autônoma, para possibilitar o alargamento do tipo 

tributário. 

 

9.7. É forçoso reconhecer que a má utilização da regra geral antielusiva pode gerar a 

tributação por analogia. 
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9.8. Sendo adotada, no ordenamento jurídico brasileiro, uma regra geral antielusiva, seria 

importante também o disciplinamento das chamadas ruling tax, que são acordos fiscais 

preventivos nos quais o Fisco conhece  antecipadamente a conduta do  contribuinte, 

autorizando-a ou não. Esses acordos têm grande utilidade na diminuição da insegurança 

jurídica da tributação. 

 

9.9. Uma corrente minoritária na doutrina brasileira tem defendido a chamada interpretação 

econômica como forma de controle da elusão fiscal. Entendemos que se o intérprete aplicar 

essa interpretação para abranger fatos não tipificados, resultará no emprego da analogia 

com vistas a criação da obrigação tributária. O que não é admitido em nosso ordenamento 

jurídico. 

 

9.10. A Teoria da Argumentação tem procurado resolver o problema da concretização da 

justiça material. A Obra de PERELMAN destaca o estudo das técnicas discursivas que 

permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhes apresentam ao 

assentimento. A noção de justiça passa a ser compreendida pela aceitabilidade social das 

decisões judiciais. Considerando que a regra geral antielusiva também tem por escopo a 

realização da justiça material, vislumbra-se a importância da Teoria da Argumentação na 

aceitação social da aplicação dessa regra. 

 

9.11. A aplicação da regra geral antielusiva, por conter um conceito indeterminado, pode 

provocar a existência de diversos conflitos, colocando em risco os direitos fundamentais do 

contribuinte, devendo por isso se submeter aos postulados da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

 

9.12. A doutrina tem feito uma confusão quanto à distinção conceitual entre os postulados 

da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo comum a utilização dos dois com o mesmo 

significado. 

 

9.13. Uma parcela da doutrina faz a distinção entre os postulados da proporcionalidade e da 

razoabilidade. O primeiro tem uma dimensão tríplice que compreenderia: (a) adequação, 

que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir os 
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objetivos pretendidos; (b) necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da 

inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos fins visados; e (c) 

proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus e o benefício trazido, 

para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. 

 

9.14. O postulado da razoabilidade supõe equilíbrio, moderação, harmonia, proibição de 

decisões arbitrárias, correspondência da decisão ao senso comum. Perelman liga a idéia de 

razoabilidade à de aceitabilidade das decisões judiciais. 

 

9.15. No Estado Democrático de Direito as decisões só podem ser aceitas socialmente 

quando submetidas ao devido processo legal, com o respeito a todas as garantias inerentes a 

este. 

 

9.16. A aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade na interpretação e 

aplicação das regras gerais antielusivas visa a assegurar a aceitabilidade social da decisão 

que pode qualificar a conduta do contribuinte como elisão, elusão ou evasão fiscal. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
 
 
 

O CONTROLE DOS ATOS OU NEGÓCIOS ELUSIVOS: REGRAS DE 
PREVENÇÃO E REGRAS GERAIS ANTIELUSIVAS 

 

 
 

Sumário: 1. Considerações iniciais – 2. As formas de controle da elusão 
fiscal: regras de prevenção e regras gerais antielusivas – 3. As regras 
brasileiras de prevenção ao fenômeno da elusão fiscal: 3.1. Regras de 
prevenção à distribuição disfarçada de lucros; 3.2. Regras de prevenção à 
manipulação dos preços de transferências – 4. A finalidade e a importância 
da regra geral antielusiva – 5. Os pressupostos e as conseqüências das regras 
gerais antielusivas – 6. A estrutura das regras gerais antielusivas - 7. As 
regras gerais antielusivas nos ordenamentos jurídicos alienígenas: 7.1. A 
experiência da Itália; 7.2. A experiência da França; 7.3. A experiência da 
Espanha; 7.4. A experiência de Portugal; 7.5. A experiência da Alemanha; 
7.6. A experiência dos E.U.A. – 8. A Lei Complementar nº 104/2001 e a 
fracassada intenção de instituir uma regra geral antielusiva no Brasil – 9. 
Conclusão. 
 

 

 

 

1. Considerações iniciais 

 

Tivemos oportunidade, anteriormente, de observar que a elisão, a elusão e a 

evasão fiscal são condutas do contribuinte que causam a diminuição da arrecadação 

tributária.  

A primeira conduta corresponde àquelas fiscalmente permitidas, ou seja, 

aceitas ou estimuladas pelo ordenamento jurídico. Assim, não há porque controlá-las. No 

momento em que o legislador entender que estas não mais se justificam (razões de política 

fiscal), promoverá as necessárias alterações legais. 

Quanto à evasão fiscal, que pressupõe a utilização de meios ilícitos, já 

existem no ordenamento jurídico brasileiro, mecanismos de repressão, v.g., o lançamento 
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de ofício no caso de fraude ou simulação. Nesse caso, a dificuldade que se coloca é como 

identificar os casos de evasão fiscal para poder aplicar as sanções cabíveis. É evidente que 

o aperfeiçoamento dos mecanismos da fiscalização e da troca de informações podem 

colaborar decisivamente com esse propósito. 

Todavia, o tema que pretendemos aprofundar é o do controle da elusão 

fiscal. Este, muito mais problemático, já que têm contra si juristas de escol, cuja posição 

majoritária é de aceitar qualquer comportamento do contribuinte, desde que anteriores à 

concretização das hipóteses de incidência tributária e sem utilização de algum meio ilícito.  

O entendimento predominante na doutrina brasileira tem sido o de que, em 

virtude dos princípios da legalidade e da tipicidade, o fato não previsto na regra matriz de 

incidência, quando concretizado, não gera efeitos tributários, mesmo que seja 

substancialmente igual àquele do elemento de previsão. 

Contudo, diversos ordenamentos jurídicos vêm contrapondo-se à idéia da 

liberdade completa do contribuinte para moldar os seus negócios, procurando tributar 

situações que, mesmo não estando previstas na regra matriz de incidência tributária, se 

equivalem àquelas tipificadas.140 Trata-se, portanto, do controle da elusão fiscal 

empreendido por meio da aplicação de regras gerais antielusivas. 

A experiência internacional no controle da elusão fiscal vem sendo feita 

mediante alterações pontuais nas regras matrizes de incidências tributárias, que são regras 

de prevenção, combinadas com a adoção das regras gerais antielusivas e/ou com a 

utilização de regras de interpretação do fato gerador do tributo. 

No Brasil, no entanto, a reação à instituição da regra geral antielusiva tem 

sido alvo de grande polêmica, razão pela qual até hoje o nosso ordenamento jurídico não 

                                                 
140 “Em grande parte dos países que servem de modelo para a construção do direito tributário do Brasil (cujas 
concepções acerca da elisão tributária são examinadas em capítulo próprio deste estudo), há regras ou 
soluções jurisprudenciais específicas prevendo situações em que formas jurídicas insólitas, anormais, abusivas 
ou dissimuladas não podem ser opostas ao Fisco com o propósito de obter tributação mais branda. 
     Esse é o caso da Alemanha, da Espanha, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Argentina. 
Nesses países, há regras gerais de combate ao planejamento tributário valendo-se de conceitos como os de 
fraude à lei e de abuso de direito ou de abuso de formas jurídicas. 
     Na Itália, até recentemente, a tendência sempre foi a de combater a elisão tributária – note-se que, naquele 
país, há a referência a evasione, elusione e risparmio – através de normas específicas (cláusulas ad hoc ou 
setoriais). Porém, em outubro de 1997, foi editado texto legal prevendo que não seriam oponíveis ao Fisco 
atos praticados pelos particulares que, sem válidas razões econômicas, utilizassem uma de várias formas 
relacionadas especificamente no texto legal italiano.” PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e 
função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p.14-15.  
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conheceu uma regra desse tipo. A experiência nacional no controle da elusão fiscal tem-se 

limitado exclusivamente à utilização das regras de prevenção. 

 

2. As formas de controle da elusão fiscal: regras de prevenção e regras gerais 

antielusivas  

 

  Existem basicamente duas formas possíveis de combater ou controlar a 

elusão fiscal mediante alterações das regras tributárias, além da aplicação da superada 

interpretação econômica.  

A primeira é promover alterações legais pontuais preventivas, específicas 

para determinado caso, aperfeiçoando a regra matriz de incidência tributária, de forma a 

alcançar o fato que anteriormente era eludido. Isto é necessário porque a elusão fiscal está 

associada a uma imperfeição da regra matriz de incidência tributária, que permite que 

determinados fatos, atos ou negócios jurídicos, não estejam abrangidos na descrição contida 

no tipo tributário.  

A admissão de que existe uma lacuna na regra de incidência tributária 

conduz ao questionamento se seria essa a intenção real daquela previsão normativa, a de 

não tributar o negócio eludido, ou se aquela não correspondia à vontade da regra tributária, 

tendo surgido por obra da criatividade do contribuinte. A resposta, entretanto, entendemos 

somente ser possível diante da análise do caso concreto. 

Diante da controvérsia em torno da constitucionalidade das regras gerais 

antielusivas, o legislador brasileiro tem historicamente recorrido à utilização de alterações 

preventivas na regra de incidência tributária.  

As regras de prevenção à elusão fiscal também têm sido adotadas por vários 

ordenamentos jurídicos, que diante da observação de condutas elusivas, comumente 

implementadas pelo contribuinte, promovem alterações da matriz legal da incidência 

tributária, de forma a inviabilizar que esta seja contornada.141 142 143 

                                                 
141 A respeito das normas preventivas na Espanha: “En el Ordenamiento Tributario Español existen distintas 
normas o disposiciones que pretenden resolver casos concretos de elusión fiscal. Dentro de estas normas 
podemos destacar por su mayor importancia las siguientes: 1. Valoración de determinadas operaciones a 
precio de mercado. Tanto en el Impuesto de Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas la Ley prevé que a efectos fiscales ciertas operaciones no se valoren por el precio consignado por las 
partes, sino que existe a los precios de mercado u otros que establezcan la norma específica. Casos concretos, 
entre otros serían: - La presunción salvo prueba en contrario de que las prestaciones de trabajo o capital son 
siempre retribuidas, salvo prueba en contrario. – Valoración de las operaciones entre partes vinculadas a 
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precio de mercado. Esta valoración se realiza exclusivamente por la Administración sin que pueda ser 
realizada por los particulares. El ajuste es siempre bilateral, es decir, de las dos partes contratantes. El ajuste 
podrá realizarse cuando, para el conjunto de las personas intervinientes, resulta una tributación en España 
inferior a la que hubiese correspondido por aplicación del valor normal de mercado o un diferimiento de dicha 
tributación. – Valoración a precio de mercado, en el impuesto de Sociedades en caso de aportaciones no 
dinerarias reducciones de capital con devolución de aportaciones, transmisiones a título lucrativo. – La 
valoración, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de la transmisión de acciones de acuerdo 
con los criterios establecidos por la Ley, con independencia de los precios pactados por las partes. La 
valoración se realiza atendiendo a la cotización en bolsa, y si las acciones no cotizan, el valor de transmisión 
no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes: el valor teórico, o el que resulte de capitalizar 20% el 
promedio de los resultados de los tres últimos ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del 
impuesto. – La consideración como ganancia patrimonial no justificada de los bienes o derechos cuya 
tenencia o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente. 2. En el 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas existen también ciertas normas destinadas a evitar que se 
generen pérdidas patrimoniales derivadas de la enajenación o venta de acciones. En ambos casos la venta de 
acciones no genera disminución patrimonial sise adquieren valores de la misma naturaleza en los dos meses 
anteriores o posteriores si se trata de valores utilizados o en el año anterior o posterior si se rata de valores no 
admitidos a cotización en bolsa. Existe una norma similar que contempla las operaciones de compra de 
acciones destinadas a la obtención de dividendos para disfrutar de la deducción por doble imposición de 
dividendos. 3. Especialmente destacar la norma contenida en el artículo 110 del Impuesto de Sociedades. En 
esta disposición se contiene una medida anti elusión al negar los beneficios fiscales que la ley establece en el 
caso de operaciones de fusión o escisión de Sociedades, o aportación de ramas de actividad, cuando dichas 
operaciones no se realicen por motivos económicos válidos como la reestructuración o racionalización de sus 
actividades sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. La diferencia de lo expuento en el art. 
24 de la Ley General Tributaria al regular el fraude de Ley, que no entra en consideraciones sobre las 
intenciones subjetivas del contribuyente, esta norma equipara la ausencia de motivos económicos con fraude 
fiscal. 4. En el ámbito de la imposición indirecta destacar dos normas: La primera (art. 108 Ley de Mercado 
de Valores) está destinada a evitar la elusión fiscal mediante la realización de operaciones a través de 
sociedades interpuestas. En esta norma se establece la exención en el I.V.A y en el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales de la venta de acciones, pero se excluye la exención las ventas de Sociedades 
cuyo activo principal sean bienes inmuebles no afectos a una actividad empresarial y como consecuencia de la 
venta una persona adquiera más del 50% de las acciones de dicha sociedad. En estos casos la Ley entiende 
que el adquirente de la posición de dominio de la Sociedad esta adquiriendo un derecho sobre los inmuebles, 
propiedad de la Sociedad. La segunda, contenía en el art. 14.7 de la Ley del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales. Esta polémica norma que data del año 89 y que ha sido recientemente declarada 
inconstitucional o declarada nula por el Tribunal Constitucional, estaba destinada a reducir el fraude en los 
precios de venta de los inmuebles y disponía que cuando el precio pactado por las partes fuera inferior en un 
20% al precio por el que la Administración valoraba el inmueble la diferencia entra la valoración 
administrativa y el precio pactado se presumía que era una donación que organizaba el vendedor al comprador 
del inmueble.” GUILLEN, Luis Cisneros. “La Elusión Fiscal: Experiencia Española”. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL SOBRE ELISÃO FISCAL, realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF, 
em Brasília, no período de 6 a 8 de agosto de 2001, Anais... Brasília: ESAF, 2002. p.338-339. 
142 A respeito das normas preventivas no ordenamento jurídico espanhol, ver também o trabalho de Eduardo 
Sanz Gadea, Medidas Antielusión Fiscal, disponível em: 
<http://www.minhac.es/ief/Publicaciones/Documentos/Doc_22_01.PDF>. Acesso em: [15/02/2003 às 
12h45min]. 
143 A respeito das normas específicas no ordenamento jurídico italiano: “Come già in precedenza evidenziato, 
la difesa dall’offensiva elusiva è costituita, nell’ordinamento tributario vigente, da una serie di misure 
antielusive specifiche, allocate dai punti nevralgici del sistema.Poichè la caratteristica di queste norme è 
quella di nascere ex post rispetto alle architetture negoziali antielusive che si propongono di combattere, esse 
hanno la funzione di reprimere i tipi di fattispecie concrete elusive che più di frequente si manifestano nella 
prassi, intervenendo nel momento in cui esse assumono dimensioni e frequenza preoccupanti. A livello 
terminologico, autorevole dottrina ci suggerisce di non etichettare tali disposizioni come “norme antielusive”, 
nonostante le chiare finalità antielusive perseguite. Le vere norme antielusione non agiscono modificando la 
norma strumentalizzata, bensì impedendo al contribuente di approfittare delle sue imperfezioni. Le norme in 
questione, invece, interrompono la strumentalizzazione della norma, passando attraverso una esplicita ed 
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opportuna modifica del dettato legislativo. Queste norme, proprio per la loro configurazione strutturale, 
presentano una serie di vantaggi che vanno dal rispetto dell’autonomia contrattuale a quello di una rapida 
applicazione e della conseguente possibilità di evitare un aggravio del contenzioso. Ben più numerosi sono 
però i difetti. Innanzitutto, le norme analitiche antielusione corrono il rischio, al pari dell’ordinaria norma 
fiscale, di essere a loro volta eluse, determinando così un processo che si autoalimenta attraverso una continua 
rincorsa tra contribuenti e fisco, e che inevitabilmente produce come risultato una crescita nella complessità 
del sistema impositivo.Inoltre esse procedono attraverso continui miglioramenti legislativi, che costituiscono 
spesso una strada lunga, complessa e talvolta insufficiente, in quanto non è sempre possibili eliminare gli 
appigli legislativi dell’elusione senza danneggiare  anche situazioni meritevoli di tutela ed in cui l’elusione 
non sussiste. Tra gli strumenti antielusivi di carattere specifico assumono particolare importanza le così dette 
fattispecie supplementari o surrogatorie. Queste, introdotte da un’antica ma sempre valida dottrina, hanno la 
funzione di affiancare alla fattispecie principale quelle fattispecie secondarie che nella prassi vengono più 
frequentemente utilizzate a fini elusivi. Questa impostazione suggerisce di reagire alla “premeditata non 
effettuazione” della fattispecie tipica erigendo barriere su quelle vie laterali che la vita economica ha 
cominciato a battere. Per ammissione degli stessi autori, però, il ricorso a queste clausole risolve solo in parte 
il problema, in quanto non è possibile prevedere tutte le forme che l’elusione può assumere. Poichè una tale 
procedura, come detto, riesce al massimo a limitare le elusioni, mai ad escluderle del tutto, gli Autori 
ritengono necessario combattere l’elusione delle imposte attraverso adeguate misure dirette, presenti solo in 
alcune imposte: in base a dette norme, i negozi giuridici conclusi per eludere in casi concreti la soggezione al 
potere di imposizione o la prestazione di imposta non hanno alcuna efficacia per il diritto delle imposte. Un 
esempio concreto ed applicativo di fattispecie supplementare è rinvenibile nell’articolo 33 dell’imposta di 
registro, il quale prevede che il mandato irrevocabile con dispensa di rendiconto è soggetto all’imposta 
stabilita per l’atto per il quale è conferito. Con questa fattispecie supplementare il legislatore ha previsto e 
voluto prevenire l’uso distorto di questa forma negoziale, temendone la strumentalizzazione per dissimulare 
trasferimenti di ricchezza soggetti ad un prelievo più gravoso. In sostanza, il soggetto passivo avrebbe potuto 
utilizzare questo modello negoziale, di irrilevante peso fiscale, per raggiungere effetti equivalenti a quelli di 
altro modello gravato da un prelievo maggiore: siffatto comportamento avrebbe aggirato la norma 
presupposto, con conseguente sottrazione di risorse all’erario. La norma in oggetto estromette all’ambito 
dell’elusione il comportamento tenuto, attribuendo all’atto gli effetti propri del negozio che verosimilmente le 
parti avrebbero voluto concludere. Ulteriori disposizioni antielusive analitiche operanti nel nostro sistema 
tributario sono le presunzioni, ed in particolare quelle che hanno la funzione di “rappresentare il fatto 
tassabile” e consistono (non in manifestazioni di capacità contributiva, ma) in prove legali di fatti tassabili con 
divieto di prova contraria, oppure in prove limitative di quella contraria. Queste disposizioni rispondono ad 
esigenze di chiusura del sistema, svolgendo una funzione prevalente antielusiva, impedendo al soggetto 
passivo di profittare di “forme “ che l’esperienza ed il buon senso indicano come particolarmente soggette ad 
essere abusate.Tali disposizioni si risolvono quasi sempre nel considerare la “forma” prescelta dai soggetti 
passivi come rappresentativa del fatto imponibile, in quanto prova legale di esso, con divieto o limitazione di 
prova contraria. Non è ovviamente la forma ad essere congenitamente viziata, poichè altrimenti il problema 
sarebbe risolto alla radice con la sua eliminazione dal novero di quelle legali, ma è l’uso che ne viene fatto, o 
può esserlo, ad imporre cautela. Di norma, anzi, la forma suscettibile di essere abusata è talmente diffusa da 
costituire strumento negoziale ricorrente per la disciplina di rapporti economici, sicchè non sarebbe possibile 
limitarne l’impiego in funzione genericamente antielusiva senza condizionare pesantemente quella libertà 
negoziale sulla quale si fonda tradizionalmente la nostra cultura giuridica. La consapevolezza che queste 
presunzioni  costituiscano un numero chiuso e che introducano limitazioni alla libertà negoziale suggerisce di 
escluderne l’interpretazione estensiva e l’applicazione analogica; ciò nonostante, parte della dottrina ritiene di 
rinvenire nella casistica delle presunzioni taluni principi funzionali alla risoluzione del problema elusivo. Il 
principale di tali principi è quello della “protezione “ del sistema: protezione contro i comportamenti ritenuti 
pericolosi e probabili, protezione della parte più debole, che altrimenti potrebbe provare, mai o raramente, la 
“malignità” dell’altra parte. L’attuale ordinamento è caratterizzato dalla presenza di un gran numero di 
presunzioni con finalità chiaramente antielusive, concentrate in maggior parte  nel comparto delle imposte 
indirette. Nell’imposta sulle successioni e donazioni è particolarmente significativa la presunzione contenuta 
nell’art. 10 del relativo T.U., la quale stabilisce che si considerano compresi nell’attivo ereditario i beni e i 
diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del 
defunto. La ratio della norma, che si estrinseca in una presunzione assoluta, è quella di tutelare gli interessi 
dell’erario impedendo al de cuius la libertà di disporre dei propri beni, in imminenza della propria morte, allo 
scopo di ridurre l’onere tributario dell’erede. Particolare interesse suscita la presunzione stabilità dall’art. 26 
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Estas regras que são postas no ordenamento jurídico para prevenir a elusão 

fiscal, são conhecidas de várias formas: “normas preventivas”, “normas específicas”, 

“normas pontuais” ou “normas analíticas”. 

As regras de prevenção da elisão fiscal apresentam o inconveniente de 

tornarem a legislação tributária cada vez mais complexa, dificultando a sua aplicação. 

Quando o Fisco descobre determinada prática elusiva do contribuinte e consegue que o 

Poder Legislativo altere aquela regra tributária, logo em seguida, novos mecanismos 

elusivos são descobertos e postos em prática, surgindo a necessidade permanente de 

promover alterações legais. 

Outro inconveniente do uso exclusivo da regra antielusiva preventiva é que 

ela só é posta no ordenamento quando a conduta do contribuinte é identificada. Assim, 

todas as ações ou omissões deste, anteriores à publicação da regra preventiva, encontram-se 

validadas, com o conseqüente prejuízo à arrecadação tributária. 

É por isso que, ao lado das regras antielusivas preventivas, alguns 

ordenamentos jurídicos têm adotado regras gerais antielusivas, que permitem a 

desconsideração e/ou a requalificação de atos ou negócios jurídicos, substancialmente 

idênticos aos tipificados na norma tributária, mas cujos efeitos tributários são inferiores.144  

                                                                                                                                                     
del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, inerente i trasferimenti immobiliari tra coniugi o parenti in linea retta. 
Antecedentemente all’introduzione di questa norma si poteva acquisire il diritto reale a titolo originario di un 
bene immobile mediante usucapione, ovvero tramite il possesso non violento e non clandestino protrattosi per 
un ventennio, scontando l’aliquota dell’1% prevista per tutti gli atti dell’autorità giudiziaria di puro 
accertamento dei diritti patrimoniali, in luogo del ricorso ad una ordinaria compravendita che sconta 
un’imposta di registro dell’8%. Con l’introduzione di tale articolo, si è stabilita una presunzione assoluta di 
liberalità per le sentenze che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di immobili da parte di un 
coniuge o di un parente in linea retta del precedente proprietario. Due gli elementi che caratterizzano questa 
fattispecie elusiva: a) assenza di negozialità; b) l’inerzia del convenuto. Il primo elemento ci permette di 
ribadire come l’impiego distorto degli strumenti negoziali sia elemento ricorrente, ma non essenziale, per la 
costituzione della fattispecie dell’elusione. Il secondo elemento, benchè non previsto dalla norma in esame, 
costituisce l’elemento fondamentale di questa vicenda elusiva. La categoria civilistica più congeniale a questo 
comportamento, che, giova ribadirlo, si concreta soprattutto nell’astensione dal reagire in giudizio a tutela di 
un proprio diritto e verosimilmente quella dell’abuso del diritto, realizzato mediante il “non uso” del diritto 
stesso. Rileviamo, infine, che il trasferimento della proprietà fra coniugi e parenti in linea retta, mediante 
sentenza dichiarativa dell’usucapione, non può più essere un fenomeno elusivo, perchè la presunzione 
estromette il comportamento contrastato dall’ambito dell’elusione, creando una fattispecie evasiva.” Tese de 
láurea de Andrea Mainetti. L’elusione fiscale e le operazioni societarie straordinarie transfrontaliere. 
Disponível em: <ftp://ftp.finanze.it/pub/tesi/mainetti.zip>. Acesso em: [04/03/2003 às 15h30min.]. 
144 “Cabe ser suscitado como enfrentar esse tema da elisão. Há duas grandes maneiras de fazê-lo: uma 
primeira é mediante as normas específicas antielisão, normas pontuais sobre situações concretas que são 
reguladas para o fim de neutralizar a prática elisiva do contribuinte. A história do Brasil tem exemplos desde a 
criação da figura da distribuição disfarçada de lucros (DDL), há trinta ou quarenta anos, as hipóteses em que 
havia incorporação de empresas para aproveitar prejuízos, que foram sucessivamente limitadas e restringidas 
e assim por diante. Então, um caminho para enfrentar a elisão é através de normas específicas para neutralizar 
as práticas do contribuinte. (...) Qual é o outro caminho? O de uma norma geral, ou seja, não abandonar as 
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Trata-se de uma regra posta não para evitar ou controlar uma conduta elusiva 

específica, mas para combater indistintamente qualquer prática elusiva. 

  A regra geral antielusiva apresenta as vantagens de diminuir a constante 

necessidade de alterações das leis tributárias no enfrentamento da elusão fiscal e de evitar 

que as condutas elusivas perpetradas anteriormente à publicação da norma antielusiva 

específica sejam validadas. 

No entanto, apesar da vantagem oferecida, a doutrina pátria tem feito sérias 

objeções ao uso de normas gerais antielusivas, as quais tivemos oportunidade de combater 

nos capítulos anteriores. 

 

3. As regras brasileiras de prevenção ao fenômeno da elusão fiscal  

 

  Como já foi afirmado, o legislador brasileiro vem fazendo historicamente a 

opção pela adoção de regras de prevenção no combate a elusão fiscal, regulando 

especificamente os casos identificados. São exemplos dessas regulamentações a 

distribuição disfarçada de lucros e dos preços de transferência. 

 

3.1. Regras de prevenção à distribuição disfarçada de lucros 

 

  Uma hipótese muito utilizada de elusão fiscal era a distribuição disfarçada de 

lucros. Segundo MARIA RITA FERRAGUT145: 

 

a distribuição disfarçada de lucros consiste na realização de negócios pela 
pessoa jurídica em favor de seus sócios, acionistas, titulares, administradores 
sem vínculo de subordinação hierárquica, cônjuge e parentes até o terceiro 
grau, que constituam formas de evasão de lucros sob a forma disfarçada. 
Consiste, também, em negócios realizados em favor de sócio ou acionista 
controlador por intermédio de terceiros, ou com sociedade na qual a pessoa 
ligada tenha, direta ou indiretamente, interesse. 
 
 

                                                                                                                                                     
normas específicas quando elas forem necessárias, mas ter, paralelamente, ao mesmo tempo, uma norma geral 
que permita encontrar dentro do conjunto legislativo disciplinado quais são os princípios, as regras básicas 
que definem o relacionamento Fisco/contribuinte. GRECO, Marco Aurélio. “Elisão tributária e seu contexto: 
precedentes históricos: esboço da história do tratamento da elisão fiscal”. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL SOBRE ELISÃO FISCAL, realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF, 
no período de 6 a 8 de agosto de 2001, Brasília. Anais... Brasília: ESAF, 2002. p.21-22. 
145 Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001. p.125. 
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  Os artigos 60 e 61 do Decreto-Lei nº 1.598/77146 e o artigo 20, II, do 

Decreto-Lei nº 2.065/83147, reproduzidos pelo Regulamento do Imposto de Renda148, 

disciplinaram algumas das hipóteses de distribuição disfarçada de lucros. 

                                                 
146 Decreto-lei nº 1598/77: Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a 
pessoa jurídica: I - aliena, por valor notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada; II 
- adquire, por valor notoriamente superior ao de mercado, bem de pessoa ligada; III - perde, em decorrência 
do não exercício de direito à aquisição de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou 
importância paga para obter opção de aquisição; IV - transfere a pessoa ligada, sem pagamento ou por valor 
inferior ao de mercado, direito de preferência à subscrição de valores mobiliários de emissão de companhia; V 
- empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui lucros acumulados ou reservas de 
lucros; VI - paga a pessoa ligada aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede 
notoriamente do valor de mercado.§ 1º - O disposto no item V não se aplica: a) às operações de instituições 
financeiras, companhias de seguro e capitalização e outras pessoas jurídicas, cujo objeto sejam atividades que 
compreendam operações de mútuo, adiantamento ou concessão de crédito, desde que realizadas nas condições 
que prevaleçam no mercado, ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros; b) aos negócios de mútuo 
contratados por escrito, com estipulação de juros e correção monetária nas condições usuais no mercado 
financeiro e que sejam resgatados no prazo máximo de 2 anos. § 2º - A prova de que o negócio foi realizado 
no interesse da pessoa jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica 
contrataria com terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros. § 3º - O disposto neste 
artigo aplica-se a negócios entre a pessoa jurídica e pessoa física que seja: a) seu sócio, administrador ou 
titular; ou  b) cônjuge, ou parente até o 3º grau, inclusive afim, das pessoas de que trata a letra a. 4º - Valor de 
mercado é a importância em dinheiro que o vendedor pode obter mediante negociação do bem no mercado. § 
5º - O valor do bem negociado freqüentemente no mercado, ou em bolsa, é o preço das vendas efetuadas em 
condições normais de mercado, que tenham por objeto bens em quantidade e em qualidade semelhantes. § 6º - 
O valor dos bens para os quais não haja mercado ativo poderá ser determinado com base em negociações 
anteriores e recentes do mesmo bem, ou em negociações contemporâneas de bens semelhantes, entre pessoas 
não compelidas a comprar ou vender e que tenham conhecimento das circunstâncias que influam de modo 
relevante na determinação do preço. § 7º - Se o valor do bem não puder ser determinado nos termos dos §§ 5º 
e 6º e o valor negociado pela pessoa jurídica basear-se em laudo de avaliação de perito ou empresa 
especializada, caberá à autoridade tributária a prova de que o negócio serviu de instrumento à distribuição 
disfarçada de lucros. Art 61 - Presume-se ainda distribuição disfarçada de lucros se a companhia contrata com 
o acionista controlador, ou com seu parente até o terceiro grau, inclusive os afins: I - os negócios de que 
tratam os itens I a VI do artigo 60, nas condições ali definidas; II - qualquer outro negócio, em condições de 
favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para o acionista controlador do que as que 
prevaleçam no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 1º - Para os efeitos deste artigo 
considera-se: a) acionista controlador a pessoa física ou grupo de pessoas físicas residentes no País, e a 
pessoa, física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, que diretamente, ou através de sociedade ou 
sociedades sob seu controle, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 
maioria de votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia; b) contratado com o acionista controlador o negócio com ele realizado através de outrem, ou com 
sociedade na qual o acionista controlador tenha, direta ou indiretamente, interesse. § 2º - O disposto no § 2º 
do artigo 60 aplica-se aos negócios da companhia com o acionista controlador. § 3º - O disposto neste artigo 
não se aplica aos negócios, contratados com observância das estipulações da respectiva convenção, entre 
sociedades que pertençam a grupo constituído nos termos do Capítulo XXI da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. 
147 Decreto-lei nº 2065/83: Art. 20 (...) II - Fica acrescentado o seguinte item ao Art. 60: “VII - realiza com 
pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas condições mais 
vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria 
com terceiros;”  
148 RIR/99: Art. 464. Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa jurídica 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 60, e Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 20, inciso II): I - aliena, por valor 
notoriamente inferior ao de mercado, bem do seu ativo a pessoa ligada; II - adquire, por valor notoriamente 
superior ao de mercado, bem de pessoa ligada; III - perde, em decorrência do não exercício de direito à 
aquisição de bem e em benefício de pessoa ligada, sinal, depósito em garantia ou importância paga para obter 
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  A leitura das regras de controle da distribuição disfarçada de lucros permite 

constatar que já vem de longa data a preocupação do legislador brasileiro em combater a 

elusão fiscal por meio das regras preventivas. 

 

3.2. Regras de prevenção à manipulação dos preços de transferências 

 

  Outra regra de prevenção da elusão fiscal é a que serve para controlar as 

manipulações dos chamados “preços de transferências” ou transfer price, que são preços de 

mercadorias ou serviços estipulados em operações realizadas por empresas vinculadas e 

situadas em jurisdições diferentes. 

Os referidos preços não se submetem à lei da oferta e da procura, são preços 

fixados artificialmente, submetidos unicamente ao interesse e à conveniência daquele que 

está promovendo a operação. 

  A falta de regulação específica dos preços de transferência no Brasil149 

resultava na realização de operações extremamente danosas para a arrecadação tributária. 

                                                                                                                                                     
opção de aquisição; IV - transfere a pessoa ligada, sem pagamento ou por valor inferior ao de mercado, direito 
de preferência à subscrição de valores mobiliários de emissão de companhia; V - paga a pessoa ligada 
aluguéis, royalties ou assistência técnica em montante que excede notoriamente ao valor de mercado; VI - 
realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de favorecimento, assim entendidas 
condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa 
jurídica contrataria com terceiros. § 1º - O disposto nos incisos I e IV não se aplica nos casos de devolução de 
participação no capital social de titular, sócio ou acionista de pessoa jurídica em bens ou direitos, avaliados a 
valor contábil ou de mercado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 22). § 2º - A hipótese prevista no inciso II não se 
aplica quando a pessoa física transferir a pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos 
pelo valor constante na respectiva declaração de bens (Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, § 1º).§ 3º - A prova de 
que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em 
que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 60, § 2º). 
149 “Antes da entrada em vigor da Lei nº 9.430/96 a prática de preços artificiais nas relações internacionais 
não era contemplada de modo específico, podendo apenas ensejar a aplicação do regime de distribuição 
disfarçada de lucros prevista nos arts. 432 e seguintes do RIR. 
      Com efeito, as alienações ou aquisições de bens (exportações e importações) a pessoas ligadas, por valor 
notoriamente inferior ou superior ao de mercado, bem como qualquer outro negócio com pessoa ligada em 
condições de favorecimento, já eram consideradas presunções de distribuição disfarçada de lucros, que 
somente podiam ser elididas pela prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em 
condições estritamente comutativa ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros. 
      No caso de distribuição disfarçada de lucros, o elemento de favor (a diferença entre o valor pactuado e o 
valor de mercado não é dedutível na pessoa jurídica que efetuar o pagamento. Por outro lado, o lucro 
distribuído disfarçado será tributado como rendimento da pessoa ligada, conseqüência esta que perdeu grande 
parte de sua efetividade após a isenção dos lucros e dividendos distribuídos a residentes no exterior, operada 
pelo art. 10 da Lei nº 9.249/95. 
      Deve, pois, reconhecer-se que a figura de distribuição disfarçada de lucros não se revelava 
suficientemente adequada para a disciplina tributária dos preços de transferência nas relações internacionais.” 
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Essas operações envolviam normalmente uma empresa situada no Brasil e outra instalada 

numa jurisdição com tributação favorecida, vulgarmente conhecida como paraíso fiscal. A 

empresa no Brasil pagava valores superfaturados por produtos ou serviços adquiridos da 

empresa alienígena, ou quando exportava, para esta mesma empresa ou outra qualquer 

situada num paraíso fiscal, o fazia por preços aviltados. 

  O resultado prático dessa operação é o seguinte:  

1) na importação superfaturada para o Brasil – há um aumento do custo para quem importa 

o produto, que resulta num menor lucro e conseqüente redução do imposto de renda no 

país. Já para quem exporta o produto superfaturado a partir de uma jurisdição com 

tributação favorecida, há um acréscimo da receita, que acarreta o aumento do lucro. Em 

outras palavras: a renda que seria tributada no Brasil, com a incidência de uma alíquota 

mais elevada, é deslocada para um paraíso fiscal, cuja tributação da renda é irrisória. 

2) na exportação subfaturada do Brasil – há uma redução da receita para quem exporta, que 

resulta numa diminuição do lucro e conseqüente redução do imposto de renda no Brasil. 

Para quem compra o produto subfaturado no exterior há uma redução do custo e 

conseqüente aumento do lucro. O resultado é similar ao da operação anterior, ou seja, o 

contribuinte deixa de ter sua renda tributada no Brasil e vai sofrer a incidência do tributo 

num paraíso fiscal. 

  É por isso que, durante muito tempo, a maioria das multinacionais, 

instaladas no Brasil, não remetiam dividendos para suas matrizes no exterior. Preferiam, ao 

invés disso, transferir a renda por meio da manipulação do transfer price. 

  Para combater este caso específico de elusão fiscal, foi editada a Lei nº 

9.430/96150, que nos artigos 18 a 24 estabelece o controle dos preços de transferências. 

Trata-se, portanto, de uma norma antielusiva preventiva.151 

                                                                                                                                                     
XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 5. ed., 
atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 304-305. 
150 Lei 9.430/96: “Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos 
documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão 
dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos 
seguintes métodos: I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média 
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou 
de outros países, em operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes; II - Método do 
Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média aritmética dos preços de revenda dos bens ou 
direitos, diminuídos: a) dos descontos incondicionais concedidos; b) dos impostos e contribuições incidentes 
sobre as vendas; c) das comissões e corretagens pagas; d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada 
sobre o preço de revenda (Alterado pela Lei nº 9.959, de 27.1.2000); III - Método do Custo de Produção mais 
Lucro - CPL: definido como o custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, 
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no país onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido 
país na exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo apurado. § 1º - As médias 
aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e o custo médio de produção de que trata o inciso III 
serão calculados considerando os preços praticados e os custos incorridos durante todo o período de apuração 
da base de cálculo do imposto de renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. § 2º - Para efeito 
do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações de compra e venda praticadas entre 
compradores e vendedores não vinculados. § 3º - Para efeito do disposto no inciso II, somente serão 
considerados os preços praticados pela empresa com compradores não vinculados. § 4º - Na hipótese de 
utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no 
parágrafo subseqüente. § 5º - Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem 
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica limitada ao montante 
deste último. § 6º - Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus 
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. § 7º - A parcela dos custos que exceder ao 
valor determinado de conformidade com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação 
do lucro real. § 8º - A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos fica 
limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com base no preço determinado na forma deste 
artigo. § 9º - O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência técnica, científica, 
administrativa ou assemelhada, os quais permanecem subordinados às condições de dedutibilidade constantes 
da legislação vigente. Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada ficam 
sujeitas a arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações 
efetuadas durante o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior a 
noventa por cento do preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado 
brasileiro, durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes. § 1º - Caso a pessoa jurídica 
não efetue operações de venda no mercado interno, a determinação dos preços médios a que se refere o caput 
será efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a venda de bens, serviços ou direitos, idênticos ou 
similares, no mercado brasileiro. § 2º - Para efeito de comparação, o preço de venda: I - no mercado 
brasileiro, deverá ser considerado líquido dos descontos incondicionais concedidos, do imposto sobre a 
circulação de mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das contribuições para a seguridade social -
 COFINS e para o PIS/PASEP; II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos encargos 
de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exportadora. § 3º - Verificado que o preço de venda nas 
exportações é inferior ao limite de que trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão 
determinadas tomando-se por base o valor apurado segundo um dos seguintes métodos: I - Método do Preço 
de Venda nas Exportações - PVEx: definido como a média aritmética dos preços de venda nas exportações 
efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, serviços ou 
direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda 
e em condições de pagamento semelhantes; II - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, 
Diminuído do Lucro - PVA:  definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou 
similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, 
diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de quinze por 
cento sobre o preço de venda no atacado; III - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, 
Diminuído do Lucro - PVV: definido como a média aritmética dos preços de  venda de bens, idênticos ou 
similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, 
diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de trinta por 
cento sobre o preço de venda no varejo; IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e 
Lucro - CAP:  definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, serviços ou 
direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de 
quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições. § 4º - As médias aritméticas de que 
trata o parágrafo anterior serão calculadas em relação ao período de apuração da respectiva base de cálculo do 
imposto de renda da empresa brasileira. § 5º - Na hipótese de utilização de mais de um método, será 
considerado o menor dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo subseqüente. § 6º Se o valor 
apurado segundo os métodos mencionados no § 3º for inferior aos preços de venda constantes dos 
documentos de exportação, prevalecerá o montante da receita reconhecida conforme os referidos documentos. 
§ 7º - A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, que exceder ao valor já apropriado na 
escrituração da empresa deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real, bem como 
ser computada na determinação do lucro presumido e do lucro arbitrado. § 8º - Para efeito do disposto no § 3º, 
somente serão consideradas as operações de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não 
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vinculados. Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda poderá alterar os 
percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos II, III e IV de seu § 3º. Art. 21. Os custos e preços 
médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser apurados com base em: I - publicações ou relatórios 
oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, 
quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de informações; II -
 pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou publicações técnicas, em 
que se especifiquem o setor, o período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem como 
identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados. § 1º - As publicações, as pesquisas e os 
relatórios oficiais a que se refere este artigo somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados 
com observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a período 
contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasileira. § 2º - 
Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde que o contribuinte as 
comprove, com base em publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com o disposto 
neste artigo. § 3º - As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este artigo poderão ser 
desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, quando considerados inidôneos ou 
inconsistentes. Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não 
registrado no Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o 
montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados 
Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, 
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros. § 1º - No caso de mútuo com pessoa 
vinculada, a pessoa jurídica mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira 
correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto neste artigo. § 2º - Para efeito do 
limite a que se refere este artigo, os juros serão calculados com base no valor da obrigação ou do direito, 
expresso na moeda objeto do contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio, divulgada pelo Banco 
Central do Brasil, para a data do termo final do cálculo dos juros. § 3º - O valor dos encargos que exceder o 
limite referido no caput e a diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão adicionados à 
base de cálculo do imposto de renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou 
arbitrado. § 4º - Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os juros 
determinados com base na taxa registrada. Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil: I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; II - a sua filial ou 
sucursal, domiciliada no exterior; III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja 
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma 
definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; IV - a pessoa jurídica 
domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 
2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, 
quando esta e a empresa domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou 
quando pelo menos dez  por cento do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou 
jurídica; VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto com a pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, 
cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§  1º e 2º do art. 
243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no 
exterior, que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação 
brasileira, em qualquer empreendimento; VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim 
até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista 
controlador em participação direta ou indireta; IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no 
exterior, que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda 
de bens, serviços ou direitos; X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação 
à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente, distribuidora ou 
concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos. Art. 24. As disposições relativas a preços, 
custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não 
vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima 
inferior a vinte por cento. Decreto nº 3.724, de 10.1.2001 § 1º - Para efeito do disposto na parte final deste 
artigo, será considerada a legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas ou às pessoas 
jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada a operação. § 2º - No caso de pessoa 
física residente no Brasil: I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será considerado como 



 

 

97

 

4. A finalidade e a importância da regra geral antielusiva 

 

  A finalidade da regra geral antielusiva é evitar que a regra matriz de 

incidência tributária seja contornada por expedientes maliciosos do contribuinte, evitando 

com isso a violação dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. 

  Ela funciona como um complemento às regras antielusivas preventivas, pois 

permite atingir novos casos de elusão fiscal, que ainda não foram identificados pelo Fisco, 

ou àqueles que apesar de conhecidos não foram contemplados por regulação específica. 

  Dessa forma, havendo regra geral antielusiva, se o contribuinte descobrir 

novas formas de burlar a tributação, apesar daquela inovadora e criativa conduta não 

coincidir com o tipo previsto na regra matriz de incidência tributária, será possível o seu 

alcance por esta última. 

 

5. Os pressupostos e as conseqüências das regras gerais antielusivas 

 

  Alguns pressupostos devem servir de base para que seja admitida a regra 

geral antielusiva. 

  O primeiro que entendemos ser necessário é a negação da tipicidade fechada, 

pois a regra geral antielusiva trabalha sempre com conceitos indeterminados como o da 

fraude à lei, do abuso de direito, do abuso de formas e da falta de propósito negocial, o que 

se contrapõe àquele conceito. 

  A tipicidade fechada, como já vista no Capítulo II, apesar de ser defendida 

pela maioria da doutrina brasileira, não existe no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                                                                                                                     
custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na alienação do bem ou direito; II - o preço 
relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apuração de ganho de capital, será o apurado de 
conformidade com o disposto no art. 19; III - será considerado como rendimento tributável o preço dos 
serviços prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19; IV - serão considerados como 
rendimento tributável os juros determinados de conformidade com o art. 22. (Vide Medida Provisória nº 22, 
de 8.1.2002 § 3o Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho 
e do capital, bem como as dependências do país de residência ou domicílio.(Redação dada pela Lei nº 10.451, 
de 10.5.2002) 
151 Para maior aprofundamento sobre a norma antielusiva específica de controle dos preços de transferência 
no Brasil, recomendamos a leitura das seguintes obras: 1) TÔRRES, Heleno T. Direito tributário 
internacional: planejamento tributário e operações transnacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2001. 667p; 2) PINHEIRO, Jurandi Borges. Direito tributário e globalização: ensaio crítico sobre preços de 
transferência. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 199p; 3) Tributos e preços de Transferência. 2º 
volume.Coordenadores Luís Eduardo Schoueri, Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 1999. 350p; 
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Felizmente, alguns autores como RICARDO LOBO TÔRRES e MARCO AURÉLIO 

GRECO, já conseguem enxergar esse fato. 

  O segundo pressuposto é uma peculiaridade do ordenamento jurídico 

brasileiro, a regra geral antielusiva não pode violar a repartição da competência tributária. 

Assim, torna-se necessário que lei complementar, nos termos do art. 146, I, da Constituição 

Federal, disponha sobre os conflitos de competências, oriundos da aplicação da regra geral 

antielusiva. 

  É possível também imaginar algumas conseqüências da instituição de uma 

regra geral antielusiva. A primeira é que o contribuinte apesar de ser livre para estruturar 

seus negócios da maneira que bem entender, desde que não cometa nenhum ilícito civil ou 

penal, do ponto de vista fiscal passa a suportar o ônus correspondente a sua real capacidade 

contributiva, sempre que utilizar aquela liberdade, de forma abusiva, fraudando o espírito 

da lei. 

A segunda conseqüência é que a conduta elusiva passa a ser qualificada 

como uma fraude à lei tributária. Não uma fraude direta, como na evasão fiscal, mas uma 

fraude ao espírito da lei. Assim, o contribuinte, ao praticar negócios não previstos na regra 

matriz de incidência, não necessariamente estará agindo num espaço de liberdade fiscal. 

Este espaço que a princípio não ensejaria qualquer repercussão tributária, em sendo 

caracterizada a elusão fiscal, resultará na tributação do negócio elusivo. Nesse contexto, a 

regra geral antielusiva nada mais será do que uma regra de correção da fraude à lei fiscal. 

 

 

6. A estrutura das regras gerais antielusivas  

 

  Questão interessante é investigar qual a estrutura ideal das regras gerais 

antielusivas. Na verdade, em alguns ordenamentos jurídicos esta regra nem mesmo existe 

positivada nos textos legais, mas surge a partir de construções jurisprudenciais. 

  No ordenamento jurídico brasileiro, construído sobre os pilares do Direito 

Romano, entendemos que a regra geral antielusiva só pode ser adotada quando prevista 

expressamente nos textos legais. 

                                                                                                                                                     
4) XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil: tributação das operações internacionais. 5. 
ed., atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 740p. 
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Abstraindo sobre o problema, entendemos que a regra geral antielusiva deve 

possuir a seguinte configuração lógica: dado o reconhecimento de que X é uma conduta 

elusiva do contribuinte, deve ser X=Y, que podemos representar esquematicamente por 

(RX→X=Y). 

  O “X” corresponde à conduta reconhecida como elusão fiscal. O 

reconhecimento dessa conduta ocorre de maneira diferente na experiência internacional: 

abuso de formas, abuso de direito, falta de propósito negocial, prevalência da substância 

sobre a forma etc.  

  Uma vez reconhecida a elusão fiscal advém a conseqüência, que consiste na 

requalificação do ato ou negócio jurídico, passando “X” a ser considerado igual à conduta 

“Y”, que corresponde àquela prevista no tipo tributário eludido. No entanto, essa 

requalificação somente opera efeitos no campo tributário. 

  O reconhecimento de que “X” é uma conduta elusiva se constitui numa 

presunção relativa (“juris tantum”), que admite prova em contrário para sua 

desconstituição. Verificada a falta de propósito negocial, a utilização de negócio indireto, o 

abuso de formas, etc, o Fisco presume que o contribuinte agiu com dolo, destinado a 

subtrair a tributação normal da operação, praticando a elusão tributária. 

O principal efeito da presunção relativa é determinar a inversão do ônus da 

prova. É evidente que essa presunção de que o contribuinte eludiu a norma tributária deve 

ser motivada pelo Fisco, condição necessária ao exercício do direito de defesa. Se não fosse 

assim, poderíamos caminhar para a arbitrariedade fiscal, levando a tributação ao campo da 

insegurança jurídica. 

  Caso o contribuinte não consiga afastar a presunção de que praticou a elusão 

fiscal, o ato, fato ou negócio jurídico deve ser requalificado. Para CÉSAR A. 

GUIMARÃES PEREIRA152 e JAMES MARINS153 essa requalificação da conduta elusiva 

constitui uma ficção jurídica.154 

                                                 
152 “As noções expostas por Kruse, na linha do que fora defendido por Hensel e com os esclarecimentos de 
Pistone, deixam claro que, no direito alemão, a cláusula geral de ineficácia fiscal do abuso de formas jurídicas 
envolve uma ficção de ocorrência do fato imponível. 
      A referência a ficção descreve precisamente a natureza dos efeitos jurídicos do § 42 do Código Tributário 
alemão. Trata-se de regra de direito material. Modifica a hipótese de incidência da norma tributária. O § 42 
contém uma norma de conduta não-autônoma, cujo mandamento determina uma alteração na hipótese de 
incidência da norma tributária. A hipótese dessa norma não-autônoma corresponde à realização da conduta 
elisiva através de forma inadequada (abusiva). Uma vez ocorrida conduta subsumível a essa hipótese, 
desencadeia-se o mandamento da norma não-autônoma. Esse mandamento altera a hipótese da norma 
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  Apesar das opiniões dos aludidos autores, não parece ser o objetivo da 

requalificação conduzir a criação de uma ficção jurídica, mas de uma presunção absoluta 

(juris et de jure). Segundo ALFREDO AUGUSTO BECKER, 

 

existe uma diferença radical entre a presunção legal e a ficção legal. A 
presunção tem por ponto de partida a verdade de um fato: de um fato 
conhecido se infere outro desconhecido. A ficção, todavia, nasce de uma 
falsidade. Na ficção, a lei estabelece como verdadeiro um fato que é 
provavelmente (ou com toda certeza) falso. Na presunção a lei estabelece 
como verdadeiro um fato que é provavelmente verdadeiro. A verdade jurídica 
imposta pela lei, quando se baseia numa provável (ou certa) falsidade é 
ficção legal, quando se fundamenta numa provável veracidade é presunção 
legal.155 

 

  Assim, a requalificação do negócio elusivo deve conduzir a uma provável 

veracidade (presunção jurídica) e não a uma provável falsidade (ficção jurídica), pois o que 

com esta se objetiva é permitir que a regra tributária contornada surta os efeitos que lhe 

seriam normais se não fosse a utilização da malícia do contribuinte.  

Todavia, é forçoso reconhecer que a má utilização da regra geral antielusiva, 

como no reconhecimento errôneo da conduta elusiva ou na requalificação inadequada desta, 

conduz a requalificação ao campo da ficção jurídica.  

  A requalificação é verdadeira sanção pela elusão do tributo. Alguns 

poderiam se insurgir contra o procedimento, sob o argumento de que o Código Tributário 

Nacional no artigo 3º, define que tributo não se constitui em sanção de ato ilícito. 

                                                                                                                                                     
tributária, que passa a descrever, como hipótese de incidência do tributo, tanto a conduta “normal” (não 
praticada pelo sujeito passivo) quanto a conduta “abusiva” ou “inadequada” (praticada pelo sujeito passivo). 
Desse modo, a conduta realizada pelo sujeito passivo é qualificada juridicamente pelo mandamento da norma 
tributária, surgindo o dever de recolher o tributo.” Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: 
Dialética, 2001. p.102-103. 
153 “A falta de propósito negocial ou abuso de forma se apresentam como meros elementos fáticos que 
conduzem à adoção de uma presunção legal. Ou, por outras palavras, se o agente administrativo detecta a 
ocorrência de “falta de propósito negocial” ou a prática de “ato ou negócio jurídico indireto” como elemento 
do abuso de forma, presume-se (praesumptio iuris tantum) a motivação estritamente tributária do ato ou 
negócio jurídico e portanto a existência de “dissimulação”, rectius, “elisão”. Presumida esta, caberá ao 
contribuinte provar o contrário, uma vez que a presunção tem como principal efeito a inversão do ônus da 
prova. Confirmada a presunção, dela decorre a ficção jurídica consistente em considerar-se ocorridos, para 
fins tributários, fatos imponíveis jamais praticados pelo contribuinte.” Elisão tributária e sua regulação. São 
Paulo: Dialética, 2002. p. 62-63. 
154 Para um maior estudo das presunções e ficções no direito tributário, sugerimos a leitura de Leonardo Sperb 
de Paola. Presunções e ficções no direito tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. 278p; e de Maria Rita 
Ferragut. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética. 2001. 175p. 
155 Teoria geral do direito tributário. 3. ed. São Paulo: Lejus, 1998. p. 509. 
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  Data venia, no esquema lógico proposto, a obrigação tributária não surge 

diretamente em função da requalificação, mas em virtude da existência de uma outra regra, 

que alcança os fatos requalificados.  

Assim, não é possível afirmar que a sanção do ato elusivo seria a 

constituição de uma obrigação tributária. Quem vai determinar a incidência tributária 

corretiva, é a própria regra matriz contornada, que passa a alcançar os atos ou negócios 

jurídicos requalificados. 

 

 

7. As regras gerais antielusivas nos ordenamentos jurídicos alienígenas  

 

  O controle e o combate à elusão e à evasão fiscal é uma preocupação de 

grande parte dos Estados. A doutrina anglo-saxônica tem buscado por meio das teorias da 

substância sobre a forma e do propósito negocial (business purpose) os meios para se opor 

ao fenômeno. Enquanto os sistemas jurídicos europeu-continental, que seguem o modelo do 

civil law, têm procurado valer-se das teorias do abuso de forma, abuso de direito e de 

fraude à lei. 

  Uma análise dos vários ordenamentos jurídicos permite constatar que há 

uma multiplicidade de esforços para combater a elusão fiscal, convergindo estes para a 

edição de regras preventivas, regras gerais antielusivas e para a chamada interpretação 

econômica do fato gerador do tributo.  

Segundo HERMES MARCELO HUCK: 

 

O maior ou menor rigor que cada sistema tributário nacional emprega na 
repressão e combate a figuras evasivas ou elisivas dita as características dos 
respectivos tratamentos legais concedidos à matéria. Quanto maior a pressão 
fiscal, há uma tendência em considerar como prática evasiva não só os 
procedimentos decorrentes de fraude ou simulação, mas também aqueles 
denominados como de elisão, desde que caracterizado um comportamento 
abusivo do contribuinte em relação às formas jurídicas adotadas, um 
aproveitamento de lacunas da lei fiscal, ou qualquer outro ato ou conjunto de 
atos que possam comprometer os princípios de capacidade contributiva, 
isonomia fiscal e sobretudo as receitas do Estado.156 

 

                                                 
156 Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 
173. 
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  A respeito da luta contra a elusão fiscal internacional é oportuno destacar os 

esforços feitos pela OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development, 

ao qual o Brasil não é filiado, na identificação e combate a concorrência fiscal internacional 

danosa, que é responsável pela elusão dos tributos de jurisdições que adotam uma carga 

fiscal mais elevada e realista.157 

  Faremos a seguir uma análise panorâmica dos diferentes ordenamentos 

jurídicos no que atine ao controle da elusão fiscal, procedimento que é sempre de grande 

utilidade para o estudo e compreensão da solução do problema. 

 

7.1 A experiência da Itália 

 

  A Itália não possuía tradição na utilização de regras gerais antielusivas até a 

promulgação da Lei nº 408, em dezembro de 1990, cujo art. 10 prevê a ineficácia para 

efeitos tributários das vantagens obtidas em operações de fusão, concentração, 

transformação, incorporação e redução de capital que tenham sido realizadas sem válidas 

razões econômicas e com o objetivo exclusivo de obter fraudulentamente a economia de 

tributos.158 

  A lei retrocitada foi alterada em 1994 pela Lei nº 724 e em 1997 pelo art. 37 

–bis do d.p.r 600, na redação dada pelo Decreto legislativo Delegado nº 358, de 8 de 

outubro de 1997159, que prevê que não são oponíveis à Administração Financeira os atos , 

                                                 
157 A propósito do assunto sugerimos a leitura do documento elaborado pela OECD, “Harmful tax 
competition: an emerging global issue”. 
Disponível em: <http://www.oecd.org/pdf/M00004000/M00004517.pdf>. Acesso em: [08/02/2003 às 
19h30min.].  
158  Ver Cesar A Guimarães Pereira, Elisão tributária e função administrativa, p. 103-112. 
159 “A Lei 408, de 29.12.1990, art. 10, § 1º trazia a seguinte redação: “È consentito all’ amministrazione 
finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenuto e comunque i 
vantaggi tributari conseguiti in operazioni de fusione, concentrazione, transformazione, scorporo e riduzione 
di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere 
fraudolentemente um risparmio di imposta.” Em seguida, foi publicado o Decreto Legislativo Delegado n. 
358, que modificou o art. 37 bis do Decreto do Presidente da República (d.p.r.) n. 600, de 29.09.1973, dando-
lhe a seguinte redação: “Art.37-bis (Disposizioni antielusive) 
1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di 
valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ ordinamento tributário e ad 
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 
2. L’ amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi 
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte 
dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione. 
3. Lê disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al 
comma 2, siano utilizzate uma o più delle seguenti operazioni: 
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os fatos e os negócios, inclusive os coligados entre si, privados de válidas razões 

econômicas, organizados para desviarem-se de obrigações ou vedações previstas pelo 

ordenamento e para obter reduções de impostos ou restituições, de outro modo indevidos.  

Trata-se, portanto, de verdadeira norma geral antielusiva, aplicável em 

alguns casos de fusão, cisão, troca de ações, cessões de créditos, trocas de participações, 

etc. 

  Assim, resta demonstrado que atualmente a Itália já adota as regras gerais 

antielusivas, que, nesse caso, poderia ser denominada de regra antielusiva setorial, já que 

somente é válida para alguns tipos de operações.160 

 

                                                                                                                                                     
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci 
del patrimônio netto diverse da quelle formate com utili; 
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; 
c) cessioni di crediti; 
d)cessioni di eccedenze d’imposta; 
e)operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l’adeguamento 
alle direttive  comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di 
azioni; 
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed I rapporti di cui 
all’articolo 81, comma 1, lettere da c) a c –quinquies), del testo único delle imposte sui redditi, approvato com 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. 
4. L’avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera 
raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni della data di ricezione della richiesta nella 
quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 42, l’avviso d’accertamento deve essere specificamente 
motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori 
imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono 
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546, 
concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi 
interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il 
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall’amministrazione finanziaria; a 
tal fine detti soggetti possono proporre, entro um anno dal giorno in cui l’accertamento è divenuto definitivo o 
è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all’amministrazione, che 
provvede nei limiti dell’imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, 
crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributário, possono essere 
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano 
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per 
território, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la 
disapplicazione. Com decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1998 n. 400, sono disciplinate le modalità per l’applicazione del presente comma. TÔRRES, 
Heleno T. “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de 
desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James 
Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 65-66. 
160 Para um maior aprofundamento acerca da regra geral antielusiva no direito italiano, sugerimos a leitura da 
tese de láurea de Andrea Mainetti, “L’elusione fiscale e le operazioni societarie straordinarie transfrontaliere”. 
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7.2.A experiência da França 

 

  A França combate a elusão fiscal por meio da utilização da teoria do abuso 

de direito. Segundo HERMES MARCELO HUCK: “O Livre de Procédures Fiscales, a lei 

tributária francesa, reconhece em seu art. 64 duas práticas distintas, consideradas como 

abusivas, o abuso por simulação de forma jurídica e o abuso de direito por fraude à lei.”161 

  Não interessa para o presente estudo a teoria francesa do abuso de direito por 

simulação de forma jurídica, já que não estamos tratando de condutas evasivas. O que vai 

nos preocupar no Direito francês é a teoria do abuso de direito por fraude à lei ou fraude de 

intenção. 

  CÉSAR A. GUIMARÃES PEREIRA, expondo a posição de CYRILLE 

DAVID, afirma que 

 

“na França e em outros países (Alemanha, Reino Unido e Holanda) a 
caracterização do abuso de direito-fraude de intenção depende de três 
requisitos: primeiro, deve haver uma “montagem” (as operações reais 
realizadas pelo contribuinte devem ser anormais, inadequadas ou artificiais); 
depois, a montagem deve ter uma finalidade tributária; por fim, a montagem 
deve ser contrária ao espírito da lei. Na França, esses requisitos derivam da 
interpretação do art. L 64 da LPF pelo Conselho de Estado (desde 1981 e 
pela Corte de Cassação (desde 1988).”162 
 
“O primeiro requisito é examinado com base no caráter fictício da operação 
realizada pelo contribuinte ou, se não houver caráter fictício, na falta de 
motivo alheio à intenção de elidir ou atenuar os encargos tributários”163 
 
“O requisito relacionado com a caracterização de uma finalidade tributária na 
montagem promovida pelo sujeito passivo envolve quatro questões 
secundárias: (a) não há abuso de direito se a finalidade tributária relaciona-se 
com tributo devido no exterior, exceto se houver convenção para esse fim; 
(b) a vantagem fiscal pode ser apenas o diferimento no pagamento do tributo 
ou outro benefício relacionado com o adimplemento do dever tributário; (c) 
na França, como na Alemanha, exige-se que a finalidade tributária seja 
exclusiva, não apenas principal; (d) o ônus da prova do abuso recai 
invariavelmente sobre a Administração, ainda que se admita a adoção de 
presunções simples.”164 
 

                                                                                                                                                     
Disponível em: <ftp://ftp.finanze.it/pub/tesi/mainetti.zip>. Acesso em: [04/03/2003 às 15h30min.]. 
161 Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais de planejamento tributário. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 
178. 
162 Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p. 120. 
163 Idem. p. 120. 
164 Idem. p. 121. 
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“O terceiro requisito, relacionado com a ofensa ao espírito da lei, é exigida 
explicitamente na Alemanha, mas apenas implicitamente na França.”165 

 

  Há, ainda, no Direito francês, uma jurisprudência formada que reconhece um 

tipo de elusão por ato anormal de gestão, em que é substituído o requisito da finalidade 

fiscal exclusiva, presente na teoria do abuso de direito, pelo da anormalidade na não 

conformidade do ato ou negócio jurídico ao interesse da empresa.166 

  HERMES MARCELO HUCK167 fornece vários exemplos, mencionados por 

autores franceses a respeito, do abuso de direito por fraude a lei, quais sejam: a fusão de 

empresas com o único objetivo de compensar lucros de uma com prejuízos de outra, a 

constituição de sociedades em paraísos fiscais (a exemplo das chamadas rent a star 

companies), procedimentos de reavaliação do ativo, com a única finalidade de, aumentando 

o valor de amortização, reduzir o pagamento de impostos, nos termos permitidos pela lei 

tributária francesa. 

  Os exemplos fornecidos anteriormente enquadram-se perfeitamente no 

conceito de elusão fiscal, que já construímos no decorrer deste trabalho. Assim, fica 

evidenciado que a teoria francesa do abuso de direito por fraude à lei, nada mais é do que 

uma teoria de combate e controle da elusão fiscal. 

 

7.3. A experiência na Espanha 

 

  CESAR A. GUIMARÃES PEREIRA ensina que, 

 

tal como se dá na Alemanha e na Itália, a doutrina espanhola distingue três 
regimes jurídicos relacionados com a economia tributária. O primeiro 
relaciona-se com a evasión, fraude fiscal ou fraude tributária, descrita como a 
violação direta do dever tributário (que pode ser tipificada como crime). A 
economia lícita e eficaz de tributos é denominada economia de opción ou 
elusión. O regime intermediário, correspondente à violação indireta da norma 
tributária, através de abuso de formas jurídicas, é conhecido como fraude a la 
ley tributaria ou fraude de ley tributaria.168 

 

                                                 
165 Idem. p. 121. 
166 Idem. p. 123. 
167 Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais de planejamento tributário. São Paulo: Saraiva. 1997. p. 
178-179. 
168 Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p. 112-113. 
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  O esclarecimento anterior se faz necessário para que possamos identificar 

qual é a figura que na doutrina espanhola corresponde ao que qualificamos nesta 

dissertação como elusão fiscal. Assim, inferimos que o conceito equivalente ao da elusão 

fiscal no Direito espanhol é o da fraude a la ley tributaria ou fraude de ley tributaria. 

  A disciplina de controle da fraude a lei tributária no ordenamento jurídico 

espanhol está prevista no art. 24 da Ley General Tributária: 

 

Art. 24. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión el 
hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negócios jurídicos 
realizados con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el 
texto de normas dictadas con distinta finalidad, siempre que produzcan un 
resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de ley 
deberá ser declarado en expediente especial en el que se dé audiencia al 
interessado. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de 
ley tributaria no impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida ni 
darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener 
mediante ellos. En las liquidaciones que se realicen como resultado del 
expediente especial de fraude de ley se aplicará la norma eludida y se 
liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos 
efectos proceda la imposición de sanciones.169 170 

 

7.4. A experiência de Portugal 

 

  O ordenamento jurídico português passou a contemplar a existência de uma 

regra geral antielusão, com o preceito introduzido pela Lei n° 100/99, de 26 de julho de 

1999, que alterou o artigo 38 da Lei Geral Tributária, passando a funcionar com a seguinte 

redação:  

Artigo 38. Ineficácia de actos e negócios jurídicos. 1 - A ineficácia dos 
negócios jurídicos não obsta à tributação, no momento em que esta deva 
legalmente ocorrer, caso já se tenham produzido os efeitos económicos 
pretendidos pelas partes. 2 - São ineficazes os actos ou negócios jurídicos 
quando se demonstre que foram realizados com o único ou principal 

                                                 
169 Para maior esclarecimento acerca das normas antielusão na Ley General Tributaria, sugerimos a leitura de 
Eduardo Sanz Gadea, Medidas Antielusión Fiscal, disponível em: 
http://www.minhac.es/ief/Publicaciones/Documentos/Doc_22_01.PDF>. Acesso em: [15/02/2003 às 
12h45min]. 
170 Ver também Luis Cisneros Guillen, “Experiência da Espanha”. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
SOBRE ELISÃO FISCAL, realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF, no período de 6 a 8 
de agosto de 2001, Brasília. Anais... Brasília: ESAF, 2002. p. 333-341; Marta Villar Ezcurra, “Experiência da 
Espanha”. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE ELISÃO FISCAL, realizado pela Escola de 
Administração Fazendária – ESAF, no período de 6 a 8 de agosto de 2001, Brasília. Anais... Brasília: ESAF, 
2002. p. 343-369. 
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objectivo de redução ou eliminação dos impostos que seriam devidos em 
virtude de actos ou negócios jurídicos de resultado económico equivalente, 
caso em que a tributação recai sobre estes últimos. (Lei n.º 100/99 de 26 de 
Julho) 

 

  Posteriormente, o dispositivo mencionado foi alterado pela Lei n° 30-

G/2000, de 29 de dezembro de 2000, possuindo atualmente a seguinte redação: 

 

Artigo 38. Ineficácia de actos e negócios jurídicos.1 - A ineficácia dos 
negócios jurídicos não obsta à tributação, no momento em que esta deva 
legalmente ocorrer, caso já se tenham produzido os efeitos económicos 
pretendidos pelas partes. 2 - São ineficazes no âmbito tributário os actos ou 
negócios jurídicos essencial ou principalmente dirigidos, por meios 
artificiosos ou fraudulentos e com abuso das formas jurídicas, à redução, 
eliminação ou diferimento temporal de impostos que seriam devidos em 
resultado de factos, actos ou negócios jurídicos de idêntico fim económico, 
ou à obtenção de vantagens fiscais que não seriam alcançadas, total ou 
parcialmente, sem utilização desses meios, efectuando-se então a tributação 
de acordo com as normas aplicáveis na sua ausência e não se produzindo as 
vantagens fiscais referidas. (Lei n.º 30-G/2000 de 29 de Dezembro) 

 

  Para regular a aplicação da regra geral antielusão, a lei processual tributária 

portuguesa contempla um procedimento especial, conforme o disposto no art. 63 do 

CPPT171, que resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa do contribuinte. 

                                                 
171 Código de Procedimento e Processo Tributário. Artigo 63. Aplicação das normas antiabuso. 1 - A 
liquidação dos tributos com base em quaisquer disposições antiabuso nos termos dos códigos e outras leis 
tributárias depende da abertura para o efeito de procedimento próprio. 2 - Consideram-se disposições 
antiabuso, para os efeitos do presente Código, quaisquer normas legais que consagrem a ineficácia perante a 
administração tributária de negócios ou actos jurídicos celebrados ou praticados com manifesto abuso das 
formas jurídicas de que resulte a eliminação ou redução dos tributos que de outro modo seriam devidos. 3 - O 
procedimento referido no número anterior pode ser aberto no prazo de três anos após a realização do acto ou 
da celebração do negócio jurídico objecto da aplicação das disposições antiabuso. 4 - A aplicação das 
disposições antiabuso depende da audição do contribuinte, nos termos da lei. 5 - O direito de audição será 
exercido no prazo de 30 dias após a notificação, por carta registrada, do contribuinte, para esse efeito. 6 - No 
prazo referido no número anterior, poderá o contribuinte apresentar as provas que entender pertinentes. 7 - A 
aplicação das disposições antiabuso será prévia e obrigatoriamente autorizada, após a observância do disposto 
nos números anteriores, pelo dirigente máximo do serviço ou pelo funcionário em quem ele tiver delegado 
essa competência. 8 - As disposições não serão aplicáveis se o contribuinte tiver solicitado à administração 
tributária informação vinculativa sobre os factos que a tiverem fundamentado e a administração tributária não 
responder no prazo de seis meses. 9 - Salvo quando de outro modo resulte da lei, a fundamentação da decisão 
referida no n.º 7 conterá: a) A descrição do negócio jurídico celebrado ou do ato jurídico realizado e da sua 
verdadeira substância econômica; b) A indicação dos elementos que demonstrem que a celebração do negócio 
ou prática do ato tiveram como fim único ou determinante evitar a tributação que seria devida em caso de 
negócio ou ato de substância econômica equivalente; c) A descrição dos negócios ou atos de substância 
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  Segundo VASCO BRANCO GUIMARÃES, o dispositivo processual que 

regula a aplicação da regra geral antielusiva visa a 

 

assegurar o uso moderado e plenamente justificado das disposições antiabuso 
no respeito por todas as garantias processuais do contribuinte. A sua 
aplicação correta pode, em parte, minorar alguns dos aspectos apontados de 
eventual violação de princípios constitucionais porquanto os instrumentos de 
conhecimento dos argumentos e razões da Administração e os mecanismos 
de defesa do contribuinte estão salvaguardados.172 

 

7.5. A experiência da Alemanha 

 

  BRANDÃO MACHADO173 relata a evolução do tratamento legislativo, 

doutrinário e jurisprudencial da elusão fiscal na Alemanha. 174 

  O § 4º do Código Tributário do Reich, de 1919 previa: 

 

§ 4º. Na interpretação das leis tributárias devem ser considerados a sua 
finalidade, o seu significado econômico e o desenvolvimento das 
circunstâncias.175 
 

  A previsão legal anterior era complementada pelo § 5º daquele Código: 

  

§ 5º. A obrigação tributária não pode ser eludida ou reduzida mediante o 
emprego abusivo de formas e formulações de direito civil. 
Haverá abuso no sentido do inciso 1, 
1. quando, nos casos em que a lei submete a um imposto fenômenos, fatos e 
relações econômicas em sua forma jurídica correspondente, as partes 
contratantes escolhem formas ou negócios jurídicos inusitados para eludir o 
imposto, e 
2. quando, segundo as circunstâncias e a forma como é ou deve ser 
processado, obtêm as partes contratantes, em substância, o mesmo resultado 

                                                                                                                                                     
econômica equivalente aos efetivamente celebrados ou praticados e das normas de incidência que se lhes 
aplicam. 10 - A autorização referida no n.º 7 do presente artigo é passível de recurso contencioso autônomo. 
172 “Elisão fiscal no ordenamento jurídico interno: a experiência portuguesa”. In: SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL SOBRE ELISÃO FISCAL, realizado pela Escola de Administração Fazendária – ESAF, 
no período de 6 a 8 de agosto de 2001, Brasília. Anais... Brasília: ESAF, 2002. p. 320. 
173 No prefácio à obra de Wilhelm Hartz, Interpretação da lei tributária: conteúdo e limites do critério 
econômico, p. 5-27. 
174 A respeito do assunto, ver também Cesar A. Guimarães Pereira, Elisão tributária e função administrativa, 
p. 96-103. 
175 Todas as citações a dispositivos legais alemãs obedecem a tradução feita por Brandão Machado, no 
prefácio da obra de Wilhelm Hartz, Interpretação da lei tributária: conteúdo e limites do critério econômico, 
p. 5-27. 
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econômico que seria obtido, se escolhida fosse a forma jurídica 
correspondente aos fenômenos, fatos e relações econômicos. 
 

  Os dispositivos anteriores foram alterados em 1931 e 1934, pela chamada 

Lei de Adaptação Tributária, que no seu § 1º reproduzia o § 4º do Código de 1919, 

acrescentando que, na interpretação da lei, se havia de considerar a visão do nacional-

socialismo e a opinião do povo, valendo o critério de todo o parágrafo também para a 

apreciação dos fatos geradores. 

  O § 5º do Código de 1919, em 1931 passou a ser o § 10 do Código, tendo 

sido revogado em 1934. Em seu lugar surgiu o § 6º da Lei de Adaptação, que dispunha: 

 

§ 6. 1) A obrigação tributária não pode ser eludida ou reduzida mediante o 
abuso de formas e formulações de direito civil. 
2) Quando há abuso, os impostos deverão ser cobrados como o seriam se 
adotada a forma jurídica adequada para os fenômenos, fatos e relações 
econômicos. 
 

  Nota-se, portanto, que a lei de adaptação tributária deixou a cargo do 

intérprete definir o que fosse abuso de forma, diferentemente do § 5º do Código de 1919 

que já trazia expressa essa demarcação. 

  Em 1977, foi editado um novo Código Tributário na Alemanha. Segundo 

BRANDÃO MACHADO, “o novo Código Tributário alemão, em vigor a partir de 1977, 

não mais contém regra sobre interpretação de lei tributária, o que não tem impedido a 

aplicação do critério econômico por parte da administração fazendária e da justiça 

tributária.”176 

  A respeito da previsão acerca da repressão ao abuso de formas, o Código 

Tributário de 1977 adotou a seguinte redação: 

 

§ 42. A lei tributária não pode ser fraudada através do abuso de formas 
jurídicas. Sempre que ocorrer abuso, a pretensão do imposto surgirá, como se 
para os fenômenos econômicos tivesse sido adotada a forma jurídica 
adequada. 
 

  A tradução anterior, que segue a orientação de BRANDÃO MACHADO, 

revela certa armadilha. É que a expressão “a lei tributária não pode ser fraudada” parece 
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indicar que se trata de caso de evasão fiscal, conforme o conceito predominantemente 

adotado pela doutrina brasileira, que afirma que a evasão fiscal é a fraudulenta economia de 

tributos. 

No entanto, no instituto da fraude a lei tem outro significado na doutrina 

alemã. BRANDÃO MACHADO esclarece que, na Alemanha, “a fraude à lei se caracteriza 

pelo emprego de formas jurídicas lícitas com o objetivo de ser obtido um resultado proibido 

pela lei ou ser evitado um comportamento”.177 

  Diante do exposto, constata-se que o conceito que corresponde à fraude à lei 

na Alemanha é o que entendemos como elusão fiscal. Assim, forçoso concluir que a elusão 

fiscal na Alemanha é combatida por uma regra geral antielusiva, que adota a forma de regra 

antiabuso de formas. 

 

7.6. A experiência dos E.U.A. 

 

  Os sistemas jurídicos anglo-saxônicos guardam certas peculiaridades que o 

diferenciam daqueles de origem europeu-continental e baseados no regime do civil law. 

 

Ao contrário do que ocorre nos sistemas jurídicos examinados até este ponto 
(todos europeus continentais e baseados em regimes de civil law), o 
tratamento da tax evasion e da tax avoidance nos Estados Unidos da América 
e no Reino Unido não deriva da aplicação de normas gerais legisladas 
(statutory law), mas de princípios (standards) desenvolvidos através de 
precedentes jurisprudenciais (case law).178 

 

  Assim, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais americanos têm utilizado o 

business purpose test, a step transaction doctrine e a substance over form theory para 

combater a elusão fiscal. 

  O business purpose test significa que um negócio jurídico poderá ser 

desconsiderado para fins tributários se não houver um real propósito negocial, que não seja 

somente o de eludir o tributo. 

                                                                                                                                                     
176 No prefácio à obra de Wilhelm Hartz, Interpretação da lei tributária: conteúdo e limites do critério 
econômico, p. 16. 
177 Idem. p. 18-19. 
178 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. Dialética: São Paulo, 2001. p. 
124. 
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  A step transaction doctrine é aplicada quando de uma série de atos emerge 

uma operação econômica unitária, que passará a sofrer a tributação pelo resultado 

econômico final, não sendo levada em consideração a estrutura formal escolhida pelo 

contribuinte. 

  Na substance over form theory, para efeito de determinar o tratamento fiscal 

adequado, prevalece, na interpretação do fato tributário, o efeito econômico em vez da 

forma, como foi estruturada a operação. 

  Em que pesem as particularidades do Direito norte-americano (common 

law), observa-se que os conteúdos das teorias adotadas pela doutrina norte-americana no 

combate a elusão fiscal são basicamente iguais àqueles que estão expressos nas regras 

gerais antielusivas previstas em vários ordenamentos jurídicos baseados no civil law.  

 

 

8. A Lei Complementar nº 104/2001 e a fracassada intenção de instituir uma regra 

geral antielusiva no Brasil 

 

  O Brasil não tem historicamente tradição na adoção de normas gerais 

antielusivas. A preferência do legislador pátrio tem sido por regular a elusão fiscal 

mediante o uso de regras antielusivas preventivas. 

  Há inclusive uma forte resistência da doutrina nacional acerca da 

possibilidade da instituição da regra geral antielusiva no Direito brasileiro. A principal 

objeção, como já visto, é de que esta violaria, entre outros, os princípios da legalidade e da 

tipicidade da tributação. 

  Uma grande controvérsia doutrinária surgiu quando da publicação da Lei 

Complementar nº 104, de 10.1.2001, que introduziu o Parágrafo único ao artigo 116 do 

Código Tributário Nacional, com a seguinte redação: 

 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em 
lei ordinária. 
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  A discussão que se travou foi se essa seria uma verdadeira regra geral 

antielusiva. A confusão surgiu porque na exposição de motivos do projeto de lei que deu 

origem a Lei Complementar nº 104/2001, havia a previsão de lei antielisão (antielusão na 

terminologia adotada por nós) destinada a combater os planejamentos tributários praticados 

com abuso de forma ou de direito. 

  A exposição de motivos do projeto de lei que deu origem a Lei 

Complementar nº 104/2001, trazia a seguinte redação: 

 

Exposição de Motivos do Projeto de Lei Complementar nº 77: A inclusão do 
parágrafo único do art. 116 faz-se necessária para estabelecer, no âmbito da 
legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária desconsiderar 
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de elisão, 
constituindo-se, dessa forma, um instrumento eficaz para o combate aos 
procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou 
de direito. 

 

  Ainda que se verifique a intenção do legislador em instituir uma regra geral 

antielusiva, cumpre a esta altura verificar se o Parágrafo único do artigo 116 do Código 

Tributário Nacional se constitui em regra dessa natureza. Para isso é necessário decompor o 

referido dispositivo. 

  MARCO AURÉLIO GRECO ensina que o dispositivo em comento compõe-

se de cinco partes, a saber: 

 

1) atribui uma competência (“poderá desconsiderar”); 
2) a alguém (“autoridade administrativa”); 
3) cujo exercício vai atingir certo objeto (“atos ou negócios jurídicos”); 
4) caso este objeto esteja revestido de determinadas características 
(“finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária”); e 
5)esta competência, para ser exercida, deverá atender a procedimentos, ainda 
a serem definidos em lei ordinária.179 

 

  Cada um desses elementos comportaria extensa análise, contudo, para efeito 

do presente estudo, no qual pretendemos provar que não há no Direito brasileiro uma regra 

geral antielusiva, merece apreciação tão-somente o quarto item. 

                                                 
179 “Constitucionalidade do Parágrafo único do artigo 116 do CTN”. In: O planejamento tributário e a lei 
complementar 104. Coordenador Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001. p. 186-187. 
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Não parece ser esta uma regra geral antielusiva já que prevê, como requisito 

para a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos, a finalidade de “dissimular” a 

ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 

tributária. 

  Não há unanimidade quanto ao significado do vocábulo dissimular na norma 

em questão. Alguns dizem que teria sido empregado com o sentido de simulação relativa, 

outros entendem que deve ser interpretado como qualquer ato ou negócio simulado, o que 

significa que alcançaria também as simulações absolutas. 

  A simulação e a dissimulação 

 

são defeitos do negócio jurídico que objetivam burlar a lei ou prejudicar 
terceiros procurando alguma vantagem econômica. A primeira é a simulação 
absoluta e a segunda, a simulação relativa. Na verdade só se diferenciam na 
conceituação, principalmente na semântica, mas nos efeitos não se 
distinguem. Assim, simulação é uma declaração enganosa da vontade, 
visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Vale dizer, 
quando há uma intencional divergência entre a vontade real e a vontade 
declarada (negócio simulado). Simular é fingir o que não é. Fazer de uma não 
verdade uma verdade. Dissimular é esconder o que é. Fazer de uma verdade 
uma não verdade.180 

 

  Em que pese a divergência apontada, compreendendo o vocábulo dissimular 

como simulação relativa e/ou simulação absoluta, em qualquer das interpretações, a 

dissimulação constitui-se em evasão fiscal e não em elusão fiscal, conforme a conceituação 

adotada no Capítulo I. 

  A respeito da natureza da previsão do Parágrafo único do artigo 116 do 

Código Tributário Nacional vale a pena citar o entendimento de HELENO TÔRRES: 

 

Diferentemente do que se passou no imaginário de muitos, essa não é uma 
espécie de norma antielusão. Cuida-se aqui de uma norma anti-simulação. 
Uma providência a mais para controlar os atos de fraudes, no seu contexto 
mais amplo, de natureza tipicamente ilícita. Com esse recurso, o Legislador 
brasileiro passa a regular os atos de simulação relativa (dissimulação), que se 
verifica nas situações em que o contribuinte pratica determinados atos 
fictícios para encobrir o negócio real, visando a uma economia de tributos. 

                                                 
180 ESTRELLA, André Luiz Carvalho. A norma antielisão e seus efeitos: art. 116, Parágrafo único, do CTN. 
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/imprimir.asp?id=2317>. Acesso em: [19/03/2003 às 
15h.46min.]. 
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Agrega ao ordenamento uma regra específica para este intento, uma vez que 
a simulação absoluta sempre foi definida como um ilícito tributário.181 

 

  Assim, resta demonstrado que não obstante a intenção do legislador pátrio de 

instituir uma regra geral antielusão no Direito brasileiro, o que na verdade conseguiu foi 

editar uma regra antievasão ou anti-simulação, como propõe o destacado professor 

pernambucano. 

  Com a finalidade de regular a Lei Complementar nº 104/2001 foi publicada a 

Medida Provisória nº 66, de 29.8.2002, que nos artigos 13 a 19 estabelecia procedimentos 

relativos à norma geral antielisão. 

  Esta última apresentava redação ainda mais confusa, no art. 13 previa a 

desconsideração dos atos ou negócios jurídicos dissimulados, enquanto no Parágrafo único 

do mesmo artigo determinava que “o disposto neste artigo não inclui atos e negócios 

jurídicos em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. 

  Como se observa a redação é contraditória, não entendemos como é possível 

combater atos ou negócios jurídicos dissimulados que não tenham sido perpetrados com 

dolo, fraude ou simulação. 

  Provavelmente, em reconhecimento a péssima redação daquele texto 

normativo, quando da transformação da Medida Provisória 66/2002 na Lei nº 10.637, de 

30.12.2002, os dispositivos retromencionados foram excluídos do novo diploma. 

Posto isso, não há atualmente regulamentação legal no Brasil envolvendo 

norma geral antielusiva, nem sequer houve algum dia. Assim, resta provada a incompletude 

do ordenamento jurídico brasileiro no controle da elusão fiscal, razão pela qual urge a 

edição de uma regra dessa natureza. 

 

9. Conclusão 

 

  A leitura do presente Capítulo permite extrair as seguintes conclusões: 

 

9.1. O controle da elusão fiscal pode ser feito por meio da adoção das regras preventivas, 

das regras gerais antielusivas e da aplicação da chamada interpretação econômica. 

                                                 
181 “Limites ao planejamento tributário – normas antielusivas (gerais e preventivas) – a norma geral de 
desconsideração de atos ou negócios do direito brasileiro”. In: Tributação e antielisão. Coordenação James 
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9.2. A elusão fiscal está associada a uma imperfeição técnica da regra matriz de incidência 

tributária, que possibilita ao contribuinte contorná-la. 

 

9.3. A experiência brasileira no controle da elusão fiscal tem sido feita por meio da adoção 

das regras de prevenção. O Brasil ainda não conheceu em seu ordenamento jurídico uma 

regra geral antielusiva. 

 

9.4. Os artigos 60 e 61 do Decreto-Lei nº 1.598/77, que prevêem o controle da distribuição 

disfarçada de lucros, são exemplos de regras de prevenção à elusão fiscal no ordenamento 

jurídico brasileiro, assim como a Lei nº 9.430/96, que controla as manipulações dos preços 

de transferências. 

 

9.5. As regras de prevenção à elusão fiscal têm o inconveniente de tornarem a legislação 

tributária cada vez mais complexa e de não atingirem as condutas elusivas perpetradas 

anteriormente à sua vigência. 

 

9.6. A regra geral antielusiva apresenta as vantagens de diminuir a necessidade de 

constantes alterações na legislação tributária e de evitar que as condutas elusivas anteriores 

à vigência da regra de prevenção à elusão sejam validadas. 

 

9.7. Os pressupostos para a adoção de uma regra geral antielusiva em nosso ordenamento 

jurídico são a negação da tipicidade fechada e o respeito a repartição da competência 

tributária. 

 

9.8. A conseqüência da instituição de uma regra geral antielusiva é que o contribuinte irá 

passar a suportar o ônus correspondente a sua real capacidade contributiva sempre que 

abusar de sua liberdade para fraudar o espírito da lei tributária. Outra conseqüência é que a 

conduta elusiva passa a ser qualificada como uma fraude ao espírito da lei. Nesse contexto, 

a regra geral antielusiva se constituirá numa regra destinada a correção desse tipo peculiar 

de fraude. 

                                                                                                                                                     
Marins. 1. ed., 2ª tiragem. Curitiba: Juruá, 2003. p. 73-74. 
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9.9. A estrutura ideal da regra geral antielusiva é composta de um critério que permite a 

identificação da conduta elusiva (falta de propósito negocial, prevalência da substância 

sobre a forma, etc.) e de um conseqüente, que determina, para efeitos tributários, a 

requalificação da conduta elusiva. 

 

9.10. A identificação da elusão fiscal tem a feição de uma presunção relativa (juris tantum), 

cujo principal efeito é operar a inversão do ônus da prova. Contudo, assiste ao contribuinte, 

fazendo uso do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de afastar aquela 

presunção. 

 

9.11. Uma vez que o contribuinte não consiga demonstra suficientemente que não eludiu o 

tributo, impõe-se a requalificação da conduta, que se apresenta como uma presunção 

absoluta (juris et de jure). 

 

9.12. A má utilização da regra geral antielusiva, como no reconhecimento errôneo da 

conduta elusiva e na requalificação inadequada desta, conduz esta última ao campo da 

ficção jurídica. 

 

9.13. A requalificação da conduta tem o caráter sancionatório. Todavia, não é esta sanção 

que determina a incidência tributária que vai corrigir a elusão, mas a própria regra matriz 

contornada, que passa a alcançar os atos ou negócios jurídicos requalificados. 

 

9.14. A doutrina anglo-saxônica tem buscado nas teorias da prevalência da substância sobre 

a forma e da falta de propósito negocial (business purpose test) os meios para combater a 

elusão fiscal. Enquanto que os sistemas jurídicos europeu-continental fundamentam o 

controle da elusão fiscal nas teorias do abuso de formas, abuso de direito e fraude à lei. 

 

9.15. A Lei Complementar nº 104/2001 representou uma fracassada tentativa de instituir 

uma regra geral antielusiva em nosso ordenamento jurídico. Tal fato se deu pela péssima 

redação daquele diploma legal ao incorporar um Parágrafo único ao artigo 116 do Código 
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Tributário Nacional, passando este a regular apenas os atos dissimulados, deixando de fora 

os atos ou negócios elusivos. 

 

9.16. A inexistência de uma regra geral antielusiva expõe a incompletude do nosso 

ordenamento jurídico no controle do grave fenômeno da elusão fiscal, razão pela qual urge 

a elaboração de uma regra dessa natureza. 
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CAPÍTULO V 
 
 
 

 
 

CONCLUSÃO FINAL 
 

 

 

  A História tem registrado diversos conflitos que tiveram como pano de 

fundo a revolta dos cidadãos contra a voraz arrecadação tributária. A obrigação tributária 

põe em lados opostos o Estado e o cidadão contribuinte. 

  O sujeito passivo procura a qualquer custo reduzir seus encargos tributários. 

Para isso faz uso, muitas vezes, de complexos planejamentos fiscais. Alguns dos 

expedientes utilizados para reduzir o pagamento de tributos são claramente fraudulentos. 

Outros estão na zona de liberdade do contribuinte e devem ser admitidos como lícitos. 

Existe, ainda, uma terceira categoria que são a dos atos perpetrados por meio de formas 

lícitas, mas que representam verdadeiro abuso dessas formas, com a única e exclusiva 

intenção de suprimir a tributação que seria devida normalmente. 

  A respeito desses atos do contribuinte destinados a reduzir ou postergar o 

pagamento de tributos, a doutrina brasileira tem admitido apenas as espécies da elisão e da 

evasão fiscal. A primeira representa a conduta lícita do contribuinte com vistas à obtenção 

da economia de tributos. Na segunda espécie estão inseridas as condutas fraudulentas ou 

simulatórias que visam a reduzir a imposição tributária. 

  Entendemos que ao lado das duas espécies anteriores, existe uma terceira, 

que fica numa zona intermediária entre as anteriores. Estamos falando daqueles atos ou 

negócios jurídicos que são concebidos de forma lícita, mas que representam verdadeiro 

abuso, pois são praticados com a intenção exclusiva de fugir da tributação, sem qualquer 

propósito negocial. A esta espécie chamamos de elusão fiscal. Esta classificação tripartida, 

elisão, elusão e evasão, já tem correspondente na doutrina alienígena. 

  O fenômeno da elusão fiscal tem sido duramente combatido em outros 

ordenamentos jurídicos, quer seja por meio da adoção de regras preventivas quer seja por 

meio de regras gerais antielusivas. 
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  Verificar como se dá o controle da elusão fiscal no Brasil, a necessidade e a 

possibilidade de aperfeiçoá-lo é o tema central deste trabalho. 

  Salta aos olhos a intensa reação da doutrina brasileira à adoção da regra geral 

antielusiva em nosso ordenamento jurídico. O mais comum dos argumentos é de que esta 

regra violaria os princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade. 

  Entendemos que não há em nossa Constituição uma tipicidade fechada, 

congelada, a moderna técnica fiscal não suporta tal limitação. Alguns autores, como 

RICARDO LOBO TORRES e MARCO AURÉLIO GRECO, também defendem idêntica 

posição. 

  Ainda que existisse a tipicidade fechada no sistema tributário brasileiro, esta 

não seria óbice à previsão de uma regra geral antielusiva. A razão para isso reside no fato 

de que esta regra visa a concretizar os também princípios constitucionais da capacidade 

contributiva e da isonomia. A hermenêutica moderna tem resolvido o conflito entre 

princípios pela ponderação de interesses. Assim, entendemos que, feita essa ponderação, há 

que prevalecer a posição mais razoável, que é a de admitir a possibilidade da edição futura 

daquela regra geral, uma vez que essa não representa qualquer agressão a segurança 

jurídica. 

  Podemos até dizer que há um certo preconceito contra a regra geral 

antielusiva. Esta não viola o princípio da legalidade, uma vez que determina os requisitos 

para que certos atos ou negócios jurídicos sejam qualificados como elusivos. Além disso, a 

requalificação da conduta elusiva só pode ser feita mediante um processo administrativo, 

em que esteja assegurado o contraditório e a ampla defesa, havendo oportunidade de o 

contribuinte provar que não eludiu o tributo. 

Podemos verificar também que a integração, a interpretação extensiva e a 

interpretação econômica não podem ser utilizadas para o controle da elusão fiscal. Primeiro 

porque não está autorizado o intérprete a proceder dessa forma. Segundo porque tal 

procedimento descambaria numa completa falta de segurança jurídica. Essa limitação vem 

a reforçar a necessidade de instituição de uma regra geral antielusiva. 

  Como a aplicação das regras gerais antielusivas se coloca numa área de 

conflito entre o Fisco e o contribuinte, é importante para assegurar a aceitabilidade social 

de sua aplicação que esta seja feita obedecendo aos postulados da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 



 

 

120

 

  Nosso legislador historicamente tem preferido fazer uso de regras de 

prevenção a elusão fiscal, as quais não permitem alcançar as condutas já perpetradas e 

ainda tornam a legislação tributária cada vez mais complexa. Por isso é que na experiência 

internacional, o controle da elusão fiscal tem sido feito pela conjugação de regras de 

prevenção e de regras gerais antielusivas. 

  O legislador pátrio bem que ensaiou a edição de uma regra geral antielusiva. 

Estamos a nos referir ao Parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. 

Contudo, em que pese a intenção de regular o controle da elusão fiscal, o que foi feito foi 

estabelecer um dispositivo de controle dos atos dissimulados, que são modalidade da 

evasão fiscal. 

  Por todo o exposto, resta configurada a fragilidade de nosso ordenamento 

jurídico no que pertine ao controle da elusão fiscal. Assim, é impostergável a adoção, em 

nosso sistema legal, de uma regra geral antielusiva, sob pena de continuarmos a nos deparar 

com a injusta distribuição da carga tributária provocada pelo fenômeno objeto deste estudo. 
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