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RESUMO 
 
 
 
 

MIRANDA, Lílian Elisabeth Cordeiro Tenório de. A norma do artigo 116, parágrafo 
único, do código tributário nacional: uma análise acerca da sua adequação e 
aplicabilidade no Sistema Tributário Brasileiro diante dos princípios da legalidade, da 
isonomia e da segurança jurídica. 2007. 131 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2007. 
 
 
 
O artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Brasileiro, traz norma geral que confere 
ao agente encarregado da cobrança e arrecadação de tributos poderes para desconsiderar fatos 
ou negócios praticados para dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
Trata-se de norma de abrangência nacional, introduzida no direito brasileiro pela Lei 
Complementar n. 104, no ano de 2001. Ela expressa a preocupação do governo com a 
proliferação de atos e negócios, ainda que lícitos, utilizados com a única finalidade de evitar o 
pagamento de tributos normalmente devidos – a chamada elisão fiscal. Nos países em que se 
encontra vigente o Estado Social e Democrático de Direito, ao mesmo tempo em que são 
vitais para viabilizar o Estado, os tributos devem ser cobrados com observância das garantias 
e liberdades individuais. Assim, é comum que existam tensões no relacionamento entre 
Estado e contribuintes. Nesse contexto sugiram grandes discussões sobre a norma antielisão, 
que, para muitos doutrinadores brasileiros, seria inconstitucional no ponto em que confere 
poderes ao administrador. O trabalho busca identificar as razões pelas quais se levanta a 
inconstitucionalidade da norma e procura averiguar a pertinência desses argumentos frente ao 
sistema tributário brasileiro na matéria pertinente aos princípios da legalidade, da isonomia e 
segurança jurídica, que formam o âmbito sensível do debate: a liberdade do particular e seu o 
dever de pagar tributos.  
 
 
 
Palavras-chave: Tributação. Elisão. Dever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 

MIRANDA, Lílian Elisabeth Cordeiro Tenório de. The rule  of the article 116, unique 
paragraph, of the brazilian tax code: an analysis of its constitutionality and applicability on 
the brazilian tax system in relation to legality, equality and juridical security principles. 2007. 
131 p. Dissertation (Master Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 
de Ciências Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. 

 
 
 

The Article 116, unique paragraph, of the Brazilian Tributary Code, brings general norm that 
confers, to the agent responsible of charging and collecting taxes, the faculty to disregard 
facts or events practiced to dissimulate the occurrence of the generating fact in tributary 
obligation. It disposes about a norm of national appliance, introduced in the Brazilian Law by 
the Complementary Law number 104, at the year of 2001. This Law expresses the concern of 
the government with the proliferation of acts and transactions that, despite being legal, are 
used with the only purpose of avoiding the payment of taxes usually due - the so called tax 
avoidance. In the countries where the Social and Democratic State of Right are effective, at 
the same time where they are vital to the State, the tributes must be charged observing the 
individual guarantees and freedoms. Thus, it is common occurring tensions in the relationship 
between State and Tax Payers. In this context appeared great quarrels about the anti tax 
avoidance norm, that, for many Brazilian law experts, would be unconstitutional in the subject 
where it confers powers to the administrator. This work seeks to identify the reasons for 
which is pointed the unconstitutionality of the norm and tries to inquire the relevancy of these 
arguments to the Brazilian tributary system in the pertinent substance of the principles of 
legality, isonomy and legal security, that makes the sensible scope of the debate: the freedom 
of the citizens and their duty to pay tributes.  
 
 
 
Keywords: Taxation. Tax avoidance. Duty.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a oferecer uma análise acerca da 

constitucionalidade e aplicabilidade, no Sistema Tributário Brasileiro, da norma prevista no 

artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN, por muitos denominada 

norma antielisão, em cotejo com os valores consagrados em nosso ordenamento sensíveis ao 

tema, quais sejam: a legalidade, a isonomia e a segurança jurídica.  

A norma objeto do presente estudo foi introduzida em nosso ordenamento pela 

Lei Complementar nº 104/2001 e assim dispõe: 

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 na lei ordinária. 
 

A norma foi introduzida no ano de 2001 com a finalidade de reforçar o combate às 

estratégias empreendidas para minimizar o montante de tributo a pagar, quer seja pela sua 

diminuição, com a redução da base de cálculo ou das medidas (alíquotas) aplicadas com vistas 

a determinar o montante de tributo a pagar1, quer seja pela própria supressão de qualquer 

tributo devido, obtida por meio da prática de negócios e atos que elidiriam a ocorrência da 

situação imponível da obrigação tributária. 

O foco da nossa proposta é a análise da norma ora em debate inserida na atual 

configuração do Estado brasileiro, buscando identificar em que medida ela facilita ou obstrui 

a realização dos valores e princípios norteadores do ordenamento, notadamente os princípios 

da legalidade, da isonomia e da segurança Jurídica. 

                                                           
1 “A base de cálculo de um tributo é a ordem de grandeza que, posta na conseqüência da norma criadora do 
tributo, presta-se a mensurar o fato descrito na hipótese, possibilitando a quantificação do dever tributário, sua 
graduação proporcional à capacidade contributiva do sujeito passivo e a definição da espécie tributária. Compõe-
se de dois elementos, em verdade. Um deles é chamado por Becker de método de conversão e é, propriamente, a 
ordem de grandeza que permite quantificar a prestação tributária. De tal maneira, poderá ser, em tese, o metro, o 
peso, a altura, o valor, em realidade um atributo do próprio fato descrito na hipótese, escolhido pelo legislador.” 
(DERZI, 1988, p. 65).  
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Assim, o presente trabalho procura principalmente analisar o tema pelo prisma 

dos valores consagrados pelo ordenamento, tais como liberdade, justiça, igualdade e 

solidariedade, numa perspectiva pós-positivista, que busca a reafirmação da legitimidade da 

norma antes de adentrar em seu detalhamento prático. 

A doutrina nacional e internacional vem dedicando grande atenção ao tema das 

práticas ligadas à elisão e ao planejamento tributário, haja vista a relevância dos seus efeitos e 

a complexidade das questões que gravitam ao seu redor. Não que a resistência ao pagamento 

de tributos seja uma novidade dos atuais tempos, já que existem registros bastante antigos da 

utilização de mecanismos de diminuição do montante do tributo a pagar, quer seja ao Senhor, 

ao Rei ou mesmo ao Estado Democrático e Social de Direito na sua atual configuração 

(AMED, 2000, p. 21-24).  

No entanto, no contexto do Estado Social e Democrático de Direito, a resistência 

ao pagamento de tributos, por meio das mais variadas práticas, dá margem ao surgimento de 

inúmeros debates e questionamentos, albergados sob a necessidade de conformação de 

ideologias conflitantes, que o próprio sistema democrático impõe. Essa tensão entre ideais e 

interesses conflitantes demanda uma rediscussão da relação entre o Estado e o Cidadão, no 

que concerne aos valores e regras ligados à obrigação de pagar tributos e aos direitos de 

liberdade. 

Além disso, todo o desenvolvimento tecnológico, somado à atual configuração da 

a economia de mercado, contribui para formação de situações e relações de grande 

complexidade, sobretudo no que concerne aos novos modelos e formas de atuação das 

pessoas jurídicas, cujas operações, ainda que isoladas, são capazes de provocar efeitos na 

economia em escala mundial (TIPKE, 2002, p. 70-72). 

Tanto no Brasil, como no exterior, a preocupação governamental com a questão é 

grande, já que, aqui e alhures, se faz sentir a tendência de transferência de carga tributária das 
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pessoas jurídicas para as pessoas físicas, em decorrência das práticas adotadas pelas 

primeiras, com vistas à diminuição dos montantes devidos a título de tributos, o que é um 

fator comprometedor da justiça social. Assim, verifica-se, nos últimos tempos, o surgimento 

de normas em vários países com o intuito de combater tais comportamentos2 (GRECO, 2004). 

Por outro lado, admitindo-se que o tributo, como meio de arrecadar riqueza, 

constitui um pressuposto de existência e funcionamento do Estado Social Democrático de 

Direito, é fácil perceber como os comportamentos autônomos adotados com o fito de diminuir 

a carga tributária assumem relevância do ponto de vista econômico e político, o que acaba 

gerando questões e conflitos, cuja solução deve ser buscada a partir da análise do sistema 

jurídico vigente e dos valores que o legitimam.  

É inegável que a necessidade de financiamento das atividades voltadas para 

implementação de ações sociais, às quais se encontra comprometido o Estado Social, 

demandam uma contribuição tributária dos particulares certamente maior que aquela 

idealizada no Estado liberal, em que a intervenção estatal deveria se reduzir a um mínimo 

necessário a sua existência. 

No entanto, apesar de imprescindível para propiciar a realização do Estado Social, 

o tributo deve também se amoldar ao Estado Democrático de Direito, estando sua cobrança e 

arrecadação necessariamente limitadas pelos valores de liberdade e igualdade, inspiradores 

dos princípios da legalidade e da isonomia, os quais, como se verá ao longo do trabalho, 

desempenham função proeminente no que toca à legitimação estatal para imposição do dever 

de pagar tributos (RODRIGUEZ BEREIJO, 2002, p. 198; TIPKE, 2002, p. 57-59).  

Com efeito, o equilíbrio das duas tendências (liberal e social) é o maior desafio do 

Estado Social e Democrático de Direito e o que hoje vem gerando uma série de discussões, 

                                                           
2 Em sede própria será discutida a idéia de justiça social como um dado valorativo que se encontra subjacente ao 
sistema constitucional, dando-lhe legitimidade e inspirando o conteúdo de vários princípios. 
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não somente no campo do jurídico, mas também nos campos econômico e filosófico, dado o 

caráter prático e ético da questão (TIPKE, 2002, p. 28-34; MURPHY, 2005, p. 280). 

Desse modo, o tema em análise assume grande relevância, trazendo à tona as 

problemáticas mais atuais no campo do direito tributário acerca do relacionamento entre o 

Estado e os contribuintes e da conformação dos conflitos ideológicos presentes no modelo de 

Estado hoje predominante no mundo ocidental.   

O presente trabalho tem como objetivo proceder a uma análise da norma do 

parágrafo único do artigo 116 do CTN, inserido no contexto das práticas lícitas em sua 

configuração isolada, manejadas, no entanto, com a única finalidade de diminuição da carga 

tributária. 

Na análise do dispositivo legal acima referido, este será confrontado com o atual 

Sistema Constitucional pátrio, levando-se em conta seus valores e princípios, a fim de 

oferecer uma visão sobre os fatores que o legitimam. 

 Assim, em linhas mais práticas, podemos dizer que nosso objetivo é estudar o 

parágrafo único do artigo 116 do CTN como regra inserida para prevenção de atos e negócios 

praticados com finalidade de diminuição de carga tributária, a fim de compreender o alcance 

de tal dispositivo e se ele encontra-se em sintonia com os valores consagrados em nosso 

sistema constitucional. 

O objeto do presente trabalho é a norma do parágrafo único do artigo 116 do 

CTN, no que diz respeito à sua adequação aos valores e princípios consagrados em nosso 

sistema tributário. 

 Inicialmente, a fim de fornecer as premissas e argumentos necessários acerca das 

conclusões adotadas quando da análise do objeto do presente trabalho, o estudo terá como 

ponto de partida a análise do atual sistema constitucional brasileiro e dos parâmetros e 
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medidas que devem reger a relação entre o fisco e o contribuinte no contexto do Estado Social e 

Democrático de Direito. 

Assim, serão referidos os valores, aparentemente conflitantes, que servem de 

fundamento ao sistema constitucional brasileiro, procurando estabelecer, na medida do 

possível, parâmetros de solução dos conflitos (aparentes ou não) surgidos no âmbito do direito 

tributário e, mais precisamente, no âmbito da relação entre o fisco e o contribuinte. 

Para tanto, serão dedicados pontos específicos para análise do Estado Brasileiro 

como Estado fiscal e da relação entre o contribuinte e o Estado no contexto do Estado Social e 

Democrático de Direito. 

Após a formação desse primeiro ponto de base acerca dos assuntos acima 

especificados, passaremos a analisar, especificamente, as regras constantes do Código 

Tributário Nacional acerca da interpretação e integração da legislação tributária, que guardam 

especial relação com a norma objeto deste trabalho, tudo para confrontá-las com as premissas 

extraídas na primeira parte do trabalho e daí poder alcançar o objetivo proposto, qual seja a 

análise sobre a adequação da regra do parágrafo único do artigo 116 do CTN ao nosso sistema 

constitucional. 

Após, em capítulo próprio, trataremos da norma como meio para prevenir e 

neutralizar a prática de atos e negócios manejados que visem a dissimular a ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária, ponto em que estudaremos brevemente o abuso de formas, o 

abuso de direito e a fraude à lei. 

Assim, apesar de não ser o foco principal do trabalho, também será analisada a 

legislação inserida no novo código civil, na parte específica dos atos e negócios jurídicos, 

procedendo, assim, ao confronto de tal modelo com a norma geral antielisão, prevista no art. 

116, parágrafo único do CTN. 
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Importante referirmos que o tema proposto é abordado com o cuidado de não 

descuidar da consciência da mutabilidade das noções e juízos que formam alicerce de todo 

conhecimento, bem como da dificuldade de concretização do discurso frente à realidade a 

cada dia mutante (PERELMAN, 2002, p.73-75).  

Essa maneira de argumentar, ao levar em conta os valores em jogo na aplicação 

do direito, estabelece uma integração crítica entre o ordenamento jurídico, a produção 

doutrinária e os fatos reais enfrentados pelo aplicador do direito.  

Gadamer (2004, p. 271) afirma que, assim, os preceitos sobre os quais se funda o 

entendimento acerca das coisas devem ser sempre submetidos a um constante reexame, a fim 

de não permitir que intuições prévias sirvam de fundamento ao discurso ou comprometam sua 

compreensão por parte dos ouvintes ou leitores.  

Toda interpretação correta tem que proteger-se da arbitrariedade de 
intuições repentinas e da estreiteza dos hábitos de pensar 
imperceptíveis, e voltar seu olhar para ‘as coisas elas mesmas’ (que 
para os filósofos são textos com sentido, que tratam, por sua vez, de 
coisas). Este deixar-se determinar assim pela própria coisa, 
evidentemente, não é para o intérprete uma decisão ‘heróica’, tomada 
de uma vez por todas, mas verdadeiramente a tarefa primeira, 
constante e última (GADAMER, 2004, p. 271). 

 
Assim, pela estrutura do tema exposto, cuja análise implica lidar com noções 

ideológicas e conceitos valorativos como os de justiça e solidariedade, a nova retórica é a 

técnica argumentativa que mais se conforma com as finalidades do presente trabalho, 

sobretudo porque somos partidários do entendimento de que o raciocínio jurídico não pode 

estar isento de noções de valor que servem de base à sua criação e legitimação do 

ordenamento jurídico (PERELMAN, 2002, p. XI-XVIII).  

Com vistas a alcançar o objetivo proposto e abordar o tema com base em uma 

argumentação que sustente as conclusões lançadas ao final da obra, propomos uma estrutura 

de estudo em quatro principais partes: 

Parte I – que vai da introdução ao capítulo 4 – lança a configuração inicial do 

debate, oferecendo o contexto em que se insere a norma objeto do estudo e identificando os 
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pontos em que ela gera a divergência de opiniões sobre sua adequação ao sistema 

constitucional (introdução). Após se seguirá o estudo da configuração básica do Estado 

brasileiro como Estado fiscal (capítulos 2 e 3), partindo-se, em seguida, à análise dos valores 

que norteiam seu sistema tributário, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento entre 

contribuinte e Estado (capítulo 4), tudo com vistas a identificar em que medida procedem 

as críticas que apontam a inconstitucionalidade da norma, por atentar contra a 

liberdade individual, ferindo os princípios da legalidade e da segurança jurídica.  

Vale ressaltar que essa primeira etapa não adia o tratamento específico do 

tema proposto, ao contrário, desde o início as discussões sobre o sistema constitucional 

brasileiro e os valores e princípios que regem as relações entre fisco e contribuintes 

encontram-se voltadas para análise da adequação da norma antielisão ao nosso sistema 

tributário. Logo, tais capítulos assumem enorme importância no contexto da obra, haja 

vista que, a partir deles, serão lançadas as premissas da argumentação que servirão de 

alicerce às conclusões finais.  

Assim, buscaremos expor essa primeira abordagem com bastante zelo, a fim de 

que as premissas dela extraídas possam contar com a adesão dos leitores ou, em caso de 

divergências de cunho unicamente ideológico, ao menos, com o seu respeito, dada a coerência 

da exposição (PERELMAN, 2002, p. 73-129). 

Parte II – Nessa parte, formada por dois capítulos trataremos da análise mais 

específica da norma objeto do trabalho, identificando, com base no estudo empreendido na 

parte I, em que medida ela se encontra capaz de realizar os valores e princípios existentes em 

nosso sistema constitucional.  

Desse modo, à luz do que foi traçado na parte I, serão estudadas as regras sobre 

integração e interpretação da legislação tributária, buscando identificar e analisar a pertinência 

dos argumentos específicos que, nesse assunto, militam contra a constitucionalidade do 
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parágrafo único do art. 116 do CTN, no que ele confere poderes para que o próprio 

administrador desconsidere os atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária (capítulo 5).  

Após, será o momento de verificar aplicabilidade imediata ou não do comando 

específico da norma antielisão, a quem ela especificamente se direciona e o que propõe 

(capítulo 6).  

Parte III – Formada pelos dois últimos capítulos, aqui serão analisados os casos da 

prática de atos e negócios utilizados para dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária, capazes de ensejar a aplicação do comando da norma antielisão (capítulo 7). 

 Parte IV – Aqui o trabalho terá seu desfecho, com a exposição das conclusões 

obtidas a partir da exposição da obra (capítulo 8). 
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CAPÍTULO 1 - O ATUAL SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO: AS 

IDEOLOGIAS SUBJACENTES 

 

1.1 Liberalismo e Estado Social na atual Constituição: a 
dialética – 1.2 A Constituição de 1998: bastidores da 
conformação das ideologias – 1.3 A Constituição como 
unidade sistemática 

 
 

 

Conforme nos comprometemos na introdução, iniciamos aqui o estudo do Sistema 

Constitucional Brasileiro no concernente às ideologias e valores subjacentes à sua formação e 

que lhe fornecem legitimidade. 

Sabemos que o tema da conjugação dos valores sociais e liberais para a formação 

do atual modelo de Estado vigente no Brasil e na maioria dos países ocidentais já foi deveras 

debatido por renomados doutrinadores os quais, sem dúvida, contribuíram para formação de 

nossa intuição prévia acerca do assunto. 

Sabemos também que cada leitor já deve possuir sua própria opinião a respeito do 

debate ora proposto; nós também, quando do início das pesquisas, tínhamos nossas idéias, no 

entanto, sendo fiéis à metodologia com que nos comprometemos, buscamos, durante os 

estudos e leituras preliminares, e buscaremos, ao longo desta explanação, estar atentos aos 

nossos entendimentos prévios e, na medida do possível, confrontá-los e questionar sua 

validade. 

Quando se ouve alguém, ou quando se empreende uma leitura, não é 
necessário que se esqueçam todas as opiniões prévias sobre seu 
conteúdo e todas as opiniões próprias. O que se exige é apenas a 
abertura para a opinião do outro ou para a opinião do texto 
(GADAMER, 2004, p. 274). 

 

Assim, apesar de aqui buscarmos lançar os fundamentos de nosso discurso, não 

temos a presunção e nem almejamos que eles sejam tomados sem qualquer questionamento, 

não foi assim conosco e nem será com os leitores. Ao contrário, acreditamos que, a partir 
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dessa dúvida, poderão nascer novos enfoques e releituras acerca do tema deste trabalho, 

capazes de abrir caminho a uma melhor compreensão do objeto da dissertação, ou, ao menos, 

ao fornecimento de uma perspectiva útil para a solução dos conflitos surgidos a partir do seu 

confronto com o mundo dos fatos. 

 

1.1 LIBERALISMO E ESTADO SOCIAL NA ATUAL CONSTITUIÇÃO: A DIALÉTICA 

 

O Estado brasileiro, em sua atual configuração – hoje presente na maioria dos 

Estados democráticos ocidentais – reflete, basicamente, as tendências ideológicas inspiradoras 

do Estado liberal burguês e do Estado de bem-estar que a ele se seguiu. 

Tomamos com ponto de partida o Estado liberal burguês, a fim de não 

retrocedermos mais do que o necessário, haja vista que com ele restou consolidado o modo de 

produção capitalista, palco em que se desenvolvem os conflitos e tensões que inspiram o 

problema deste trabalho. 

A consolidação do sistema capitalista, do qual o Estado liberal é, no campo 

político, sua expressão mais autêntica, trouxe a concepção do Estado como instrumento para 

assegurar o livre desenvolvimento do sistema capitalista, não devendo interferir nem na 

economia, nem na solução de problemas sociais, ainda que estes existissem. 

Ocorre que, no período entre guerras, tal modelo passa a ser fortemente 

questionado por não ser capaz de lidar com novas situações, ora geradas pelo 

desenvolvimento econômico e tecnológico alcançado a partir do desenvolvimento de novas 

possibilidades que o próprio sistema propiciara, ora formadas pelo recrudescimento dos 

problemas sociais deixados à revelia de qualquer controle ou intervenção. 
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Após a segunda guerra mundial, com o avanço do modelo socialista e a ascensão 

dos Estados autoritários, foi necessário reformular o modelo de Estado Liberal, a fim de fazer 

frente aos novos desafios e salvaguardar a continuidade do próprio sistema capitalista.   

Foi em tal contexto que se gerou o entendimento de que a simples e pura 

racionalidade econômica não se prestaria à solução dos problemas sociais, devendo ser 

limitada e corrigida por um certo grau de racionalidade política. A teoria econômica 

formulada por Keynes, em 1936, passa, então, a ser aplicada, surgindo um modelo de Estado 

que, sem alterar substancialmente os fundamentos da economia capitalista (propriedade 

privada dos meios de produção), encampa um alto nível de intervencionismo estatal no 

âmbito sócio-econômico, com a finalidade de equalizar os problemas de justiça social 

(ESTEVAN, 2002, p. 20). 

O Estado passa a ser entendido, então, com um “sujeito ativo no âmbito sócio-

econômico, com o objetivo de conseguir uma ordem social mais igualitária e mais justa, assim 

como um crescimento econômico sustentável” (ESTEVAN, 2002, p. 19-21). Em muitos 

países a cláusula do Estado Social ganha caráter de indisponibilidade, passando a fazer parte 

das premissas fundamentais do sistema constitucional, devendo ainda inspirar o legislador 

ordinário na criação das leis e também os aplicadores do direito quando da sua interpretação e 

aplicação (ESTEVAN, 2002, p. 19-21). 

Muda, porém, profundamente, a estrutura normativa do poder estatal, 
não (mais somente) limitado negativamente por vedações legais de 
impedir “os direitos de” mas (também) funcionalizado positivamente 
por obrigações de satisfazer “direitos a”. E muda ainda a base de 
legitimação do Estado: enquanto o Estado de direito liberal deve 
somente não piorar as condições de vida dos cidadãos, o Estado de 
direito social de ainda melhorá-las; deve não somente não ser para 
eles uma desvantagem mas, outrossim, ser uma vantagem 
(FERAJOLLI, 2006, p. 795). 

 

Porém, um incremento de tal porte nas funções do Estado, o qual passou, 

inclusive, a atuar no domínio privado (monopólios, Empresas Públicas etc.), além de ser 

responsável pela prestação de inúmeros bens e serviços à população, teve um custo que foi 
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satisfeito a partir do aumento da arrecadação, o que implicou uma reformulação da noção e 

importância dos tributos, os quais passaram a ter papel fundamental no financiamento do 

Estado, servindo também de meio de intervenção na economia, com a criação dos chamados 

tributos com finalidade extrafiscal. 

A partir disso, tem origem um aumento da complexidade dos sistemas tributários 

tendente a reduzir sua transparência, o que gerou tensões e conflitos sobre a definição dos 

valores da justiça tributária, tendo sido, em grande parte, responsável pelo início da chamada 

“crise do Estado Social” (ESTEVAN, 2002, p. 22-23). 

Com efeito, os grupos econômicos passaram a questionar fortemente a carga 

tributária sobre eles exercida para o financiamento do Estado, exigindo, em contrapartida, 

uma diminuição da atuação direta do Estado na economia e ainda um alto grau de eficiência 

na gestão dos recursos arrecadados (ESTEVAN, 2002, p. 25). Assim, foram expostas as 

grandes contradições ideológicas existentes na base do Estado Social, que aparentemente 

teriam se equilibrado com seu surgimento. 

A partir daí, só aumentaram as críticas em relação a Estado Social, visto como 

uma hipertrofia que, além de impedir o crescimento da economia, não era capaz de cumprir 

seus objetivos no concernente à prestação da assistência social à qual se teria comprometido.  

Restava, pois, sob esse ponto de vista, inviabilizado o Estado Social, posto que 

seria incapaz de conciliar o crescimento econômico do mercado – do qual advinham os 

recursos necessários a sua sustentabilidade financeira – com o nível do gasto público, o que 

acabaria por comprometer sua legitimidade para impor e arrecadar tributos (ESTEVAN, 2002, 

p. 25-26). 

Chegou-se, inclusive, a se prever o fim do Estado social, no entanto, no ponto em 

que estava a realidade, não havia mais como se retroceder simplesmente ao Estado liberal, 

tampouco entender a crise do Estado social como o total banimento de seus valores. A 
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sociedade não evolui dessa forma, mudanças radicais assim, com a abolição completa de 

valores, somente costumam ocorrer num ambiente revolucionário e, ainda assim, os fatores da 

mudança se fazem sentir muito antes do pico de crise. 

Desse modo, entendemos que, após o surgimento do Estado social, as ideologias 

sociais e liberais passaram a coexistir no Estado não como excludentes umas das outras, mas 

como tendências que se fizeram sentir, ora com o fortalecimento de uma, ora com o de outra, 

pois a realidade que as gerou se manteve (e se mantém) em constante mudança, o que, 

necessariamente, influencia o campo político, acarretando a reformulação dos modelos 

Estatais (REYES, 1995, p. 123). 

Toda a insatisfação com o modelo de Estado social culminou com as políticas 

neoliberais, que lideram uma crescente reforma nos textos constitucionais, a fim de promover 

mudanças de forma a fortalecer os princípios liberais (proteção da propriedade privada, 

direitos de liberdade), com vistas à contenção dos gastos públicos e à diminuição da 

intervenção do Estado na economia.  

Nesse panorama foi que se empreenderam as políticas de privatizações, extinção 

de monopólios e contenção e racionalização de gastos públicos, com a fixação de metas e 

limites financeiros (ESTEVAN, 2002, p. 27-29). 

O Brasil sofreu as influências de todas essas mudanças e tendências, no entanto, 

apesar da semelhança do nosso sistema constitucional com o dos países em que elas se 

iniciaram e foram acolhidas (sobretudo os países europeus), a realidade brasileira possui 

particularidades que não nos permitem simplesmente transpor tais modelos e presumir que o 

sistema constitucional pátrio, em sua conformação formal e material, reflete tais influências 

da mesma forma como aconteceu alhures. 
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Por isso, neste ponto, se faz necessário entender de que forma nossa constituição 

reflete as influências e ideologias ligadas ao Estado Liberal e ao Estado Social e também o 

modo como vem sendo aqui processada a tendência neoliberal. 

 Isso servirá para não incorrer no erro de aderir a formulações prontas e elaborar 

um trabalho desvinculado da realidade, sobretudo porque nosso tema aborda questões de 

ordem teórica, mas que necessitam de uma reposta coerente com o contexto em que se 

inserem. 

 

1.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988: BASTIDORES DA CONFORMAÇÃO DAS 

IDEOLOGIAS 

 

O Estado brasileiro, a partir da constituição de 1988, pode ser entendido como um 

Estado Social e Democrático de Direito, albergando tanto valores liberais como sociais. No 

entanto, a construção de nossa constituição, em particular na parte em que trata do Sistema 

Tributário, aponta particularidades que devem ser analisadas em decorrência de sua relevância 

para o presente estudo. Tais particularidades, ainda que digam respeito a fatos históricos e 

questões econômicas, valem ser referidos, a fim de obtermos uma visão mais completa e 

consciente acerca da inspiração da formação de nosso sistema constitucional. 

O fato de que saímos de um regime ditatorial que durou mais de vinte anos é um 

dado importante para entendermos os bastidores da formação do nosso Sistema 

Constitucional, os valores que o inspiraram e as tendências por ele refletidas. 

Com efeito, após a queda do regime militar, com a eleição do Presidente Tancredo 

Neves e sua sucessão pelo vice José Sarney, o país mergulha numa crise econômica que já 

vinha crescendo desde os fins da ditadura, gerada, em grande parte, ainda pelas influências do 

chamado “Milagre Econômico”. O país, assim, enfrentava um nível de inflação sem 
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precedentes em nossa história, além de altíssimos índices de desemprego e problemas 

relativos ao endividamento externo. 

É nesse contexto de crise econômica – moratória da dívida externa, fuga do 

capital estrangeiro – que se instala a Assembléia Constituinte, a qual contou com mais de 10 

comissões (cada uma responsável por um capítulo da Carta Magna) que percorreram o país, 

realizando audiências públicas com a população, a fim de selecionar as propostas que 

deveriam ser inseridas no texto constitucional, “em um processo democrático de consulta ao 

povo sem precedentes na nossa história” (AMED, 2000, p. 294). 

No entanto, quando da votação e aprovação dos textos pela comissão de 

sistematização e pelo plenário, formou-se uma maioria conservadora, que exerceu grande 

influência, ocasionando intensos debates e negociações com o setor mais progressista, que 

lutava pela incorporação, ao texto constitucional, de normas voltadas para as ideologias 

sociais (AMED, 2000, p. 294). 

Especificamente no campo do Sistema Tributário, as controvérsias giravam em 

torno do princípio federativo – com acirradas disputas sobre a repartição de receitas entre a 

União e os demais entes federativos (Estados e municípios) – necessidade de adequação do 

Código Tributário Nacional de 1965 à nova realidade social e constitucional; atenuação do 

desequilíbrio regional; maior justiça fiscal; proteção ao contribuinte; simplificação da 

tributação; uniformidade nacional ao Sistema Tributário em seus princípios básicos; 

progressividade do imposto sobre produtos industrializados e criação de novos impostos 

(MORAES, Alexandre de, 2005, p. 169). 

Assim, no campo do direito tributário, a defesa da tendência liberal era 

representada por propostas como a proteção ao contribuinte e simplificação da tributação, 

estando a defesa da tendência social representada pelas propostas de atenuação dos 

desequilíbrios regionais e de maior justiça fiscal. 
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Aprovada a Constituição, seu preâmbulo deixa claro que nosso Estado constitui-se 

em Estado social e democrático de direito, sendo ali apontados, de forma equilibrada, como 

objetivos e finalidades do Estado Democrático que então se implantava, tanto valores liberais 

quanto sociais3.  

O preâmbulo constitucional, apesar e não ser considerado norma de valor jurídico 

autônomo, não criando direitos e nem gerando deveres, traça as diretrizes ideológicas que 

legitimam o texto da Constituição e serve de linha mestra na sua interpretação (MORAES, 

2005, p. 119). 

Também no título I – Dos Princípios Fundamentais – estão elencados, como 

objetivos (valores) fundamentais do Estado (art. 3º), ações que abonam tanto a ideologia 

liberal quanto à social, sendo aqui oportuno esclarecer que tal divisão (ideologia liberal e 

social) é fruto de uma identificação nossa, visando a comprovar a existência de ambas no 

texto constitucional, haja vista que nele tal diferenciação não é clara; ao contrário, os valores 

ora referidos estão dispostos de forma interligada. Assim é que, por exemplo, o art. 3º, em seu 

inciso I, refere-se a “construir uma sociedade livre, justa e solidária”, incluindo-se aí a 

liberdade – dado da ideologia liberal - e a justiça e a solidariedade – dados da ideologia 

social4. 

                                                           
3 Preâmbulo: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
4 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  
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Tal observação também pode ser confirmada pela leitura do art. 170 da 

Constituição, que, ao tratar da ordem econômica, insere tanto valores de inspiração liberal 

quanto social5. 

No entanto, tal harmonia não prevalece em todo texto da Constituição, restando 

evidenciados, na parte relativa ao sistema tributário – campo mais restrito em que se insere o 

debate travado neste trabalho –, alguns desequilíbrios e contradições frutos das disputas de 

grupos políticos antagônicos durante a aprovação do texto constitucional. 

O capítulo que trata do Sistema Tributário é composto pelos princípios gerais da 

tributação, pelas limitações ao poder de tributar e, por último, pela distribuição das 

competências tributárias. De início, cumpre que observar tal sistema, conforme concebido 

inicialmente, privilegiou o pacto federativo, dando mais autonomia aos Estados e Municípios, 

com a repartição das receitas e da competência tributárias (AMED, 2000, p. 296). 

No entanto, tais normas de repartição de receitas e competências tributárias, 

conforme já dito, foram objeto de grandes disputas antes e após a aprovação do texto 

constitucional, principalmente pelo fato de a União ter tido sensivelmente reduzido o volume 

de suas receitas. 

Na Constituinte, procuramos dar mais autonomia aos Estados e 
Municípios com a descentralização tributária, mas sem nenhuma 
racionalidade; na verdade foi fruto de pressões políticas. Demos mais 
flexibilidade para o estabelecimento de alíquotas mais altas de ICMS e 

                                                           
5 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003)
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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a situação dos Estados e Municípios melhorou. Porém, com essa nova 
repartição, criamos um grande problema para a União, que procura 
ampliar sua receita com contribuições, onerando o setor produtivo, 
aumentando a carga fiscal indireta e reduzindo a competitividade da 
produção nacional perante o mercado internacional (SERRA, 1999, p. 
42). 

 
Assim, na época da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, sob o 

argumento de que as receitas da União teriam sido sensivelmente diminuídas, enquanto as 

maiores despesas foram deixadas ao seu encargo, promoveu-se a criação de novas 

contribuições (CPMF, COFINS, CIDE, etc.) e criou-se o Fundo de Estabilização Fiscal, que 

detia 20% dos recursos destinados aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, 

aumentando a carga tributária e agravando a situação financeira destes últimos entes 

federativos, que já não era das melhores, além de comprometer a coerência com os objetivos 

buscados pela Constituição em seu art. 3º (AMED, 2000, p. 300). 

A tabela nº 5, obtida no site da Receita Federal6, mostra a distribuição da carga 

tributária de 2001 a 2005. A partir dela percebe-se que a União reverteu sua situação de 

menor participação nas receitas tributárias, contando, já em 2001, com um percentual de 

participação da carga tributária total de 56,35% - já descontadas as transferências 

constitucionais a Estados e Municípios – chegando a 57,89% em 2005. É importante ainda 

ressaltar que dita tabela não contabiliza os 20% das receitas destinadas ao fundo de 

participação dos Estados e Municípios, os quais ficam retidos em poder da União em 

decorrência da criação do Fundo de Estabilização Fiscal. 

Assim, nosso Sistema Tributário peca por ser extremamente complexo, visto que 

constituído de uma série de tributos com regimes próprios e deixados à regulamentação de 

cada ente federativo, o que compromete, ainda, sua transparência. Além disso, a justiça não 

                                                           
6 “Apresenta cálculo e avaliação da carga tributária bruta brasileira para o ano de 2005. O conceito de carga 
tributária utilizado é bastante amplo e inclui contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 
interesse de categorias profissionais e econômicas, além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria 
abrangidos pelo conceito de tributo nos termos do art. 145 da Constituição Federal. Também estão incluídas no 
cálculo da carga tributária as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Disponível 
em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/EstTributarios/Estatisticas/default.htm>. Consultado em: 
17/03/2007. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/historico/EstTributarios/Estatisticas/default.htm
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foi observada, haja vista que a carga tributária por ele gerada é constituída de 2/3 de impostos 

indiretos e menos de 1/3 de impostos diretos (AMED, 2000, p. 297). 

Assim, conforme a tabela nº 4 “carga tributária bruta – participação percentual – 

do Anexo I7, a carga tributária no Brasil vem aumentando desde o advento a Constituição, 

sendo que a maior parte da incidência tributária acaba penalizar os rendimentos do trabalho, já 

que, dos 17% relativos ao imposto de renda, 12,29% correspondem ao IR Pessoa Física. 

Também a produção e o consumidor final sofrem maior penalização em decorrência da 

incidência das inúmeras contribuições criadas, o que revela falta de compromisso com a 

justiça tributária e desenvolvimento econômico do país. 

 

1.3 A CONSTITUIÇÃO COMO UNIDADE SISTEMÁTICA 

 

Como abordamos as ideologias que subjazem ao nosso sistema constitucional e 

explicitamos seu caráter antagônico, ao menos na origem, é importante tratarmos agora da 

forma como tais valores devem ser geridos, a fim de que seu somatório seja capaz de formar 

um sistema harmônico aplicável à realidade. 

Com efeito, a noção de sistema jurídico é de suma importância para o presente 

trabalho, justamente porque o problema aqui proposto deve ser enfrentado de forma a sopesar 

diversas normas e valores, aparentemente contraditórios, mas que, fazendo parte de um 

sistema jurídico, o equilíbrio e a harmonia são pressupostos de sua existência e aplicabilidade.  

Além disso, expondo aqui nossa idéia de sistema, estaremos contribuindo 

para a formação de nosso “acordo prévio” (PERELMAN, 2002, p.75) sobre uma noção 

que será de fundamental importância quando da exposição sobre a necessidade de 

equilíbrio na interpretação do ordenamento jurídico, aí incluídos seus valores, 

                                                           
7 Vide nota 6 
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princípios e normas constitucionais ou infra-constitucionais, dado justamente esse seu 

caráter sistemático. 

Conforme visto no ponto anterior, o Sistema Constitucional, em sua formação, 

sofreu a influência de valores antagônicos (liberais e sociais), os quais concorreram para sua 

composição. Porém, apesar de antagônicas, as ideologias que inspiraram nosso sistema 

constitucional não se excluem, antes foram alinhadas e atenuadas a fim de se atingir a fórmula 

do Estado Social Democrático de Direito e os valores da liberdade, da igualdade, da justiça e 

da solidariedade (Art. 3º CF/88).  

Assim, o sistema jurídico, após formado, não comporta a presença de contradições 

com proposições excludentes entre si, pois a própria idéia de sistema jurídico pressupõe a 

convivência de elementos axiológicos e “a contradição entre duas proposições pressupõe um 

formalismo, ou pelo menos um sistema de noções unívocas” (PERELMAN, 2002, p. 223).  

A asserção, dentro de um mesmo sistema, de uma proposição e de sua 
negação, ao tornar manifesta uma contradição que ele contém, torna o 
sistema incoerente e, com isso, inutilizável. Trazer a lume a 
incoerência de um conjunto de proposições é expô-lo a uma 
condenação inapelável, é obrigar que não quer ser qualificado de 
absurdo a renunciar pelo menos a certos elementos do sistema 
(PERELMAN, 2002,  p. 221).  

 

O fato de não se permitir a um sistema a coexistência contradições, conduz à 

necessidade de controle constitucional; não significa, segundo Perelman, a impossibilidade de 

existência de incompatibilidades, que “podem resultar da aplicação, a determinadas situações, 

de várias regras morais ou jurídicas” (PERELMAN, 2002, p. 223).  

Assim as incompatibilidades seriam inevitáveis no sistema jurídico, em que os 

valores e a linguagem comportam várias interpretações. No entanto, tais incompatibilidades 

devem ser levadas à solução perante casos concretos e resolvidas quando da interpretação da 

norma frente à situação fática em análise, implicando sempre uma escolha entre os valores 

incompatíveis e insusceptíveis de serem aplicados de forma plena e ao mesmo tempo à 

resolução da questão de fato proposta (PERELMAN, 2002, p. 224). 
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Isso não implica, contudo, ter que anular totalmente um dos valores em favor do 

outro, ao contrário, quanto maior o equilíbrio entre os valores, mais próxima do desejável será 

a solução dada. Nesse ponto, um conjunto de princípios norteadores e aglutinadores dos 

valores presentes no sistema será de grande valia para obter uma graduação racional na sua 

aplicação frente aos casos concretos. 

Daí a preocupação do jurista em geral da civil law e do próprio 
pensamento jurídico alemão de extrair um princípio ordenador de todo 
o sistema jurídico da própria Constituição, tal como o princípio da 
igualdade, ou, se necessário, do próprio Estado de Direito consagrado 
pela Constituição, ou de algumas garantias ou direitos individuais, e 
não necessariamente de uma norma fundamental no sentido 
Kelseniano (ROLIM, 2001, p. 27). 

 

Para muitos doutrinadores, o Princípio da Igualdade seria o princípio fundamental 

do qual os demais princípios seriam conseqüências lógicas. Também os Princípios da 

Segurança e da Federação foram apontados como princípios fundantes (ÁVILA, 2006, p. 20). 

Nesta altura, a proporcionalidade e a razoabilidade funcionam de forma a reger as 

avaliações dos aplicadores do direito de forma a que estes, com base nos princípios 

fundamentais do ordenamento, elejam as soluções mais compatíveis com o sistema a vista do 

caso concreto (ROLIM, 2001, p. 28).  

Também de grande valia a fim de dirimir conflitos inevitáveis e presentes no 

ordenamento é o “postulado da coerência” (ÁVILA, 2006, p. 30), que tanto servirá para 

disciplinar o relacionamento entre as normas, aí incluídos o relacionamento horizontal (entre 

normas de mesma hierarquia formal) e o vertical (entre normas de diferentes hierarquias), 

quanto a própria “graduabilidade” de tal relacionamento (ÁVILA, 2006, p. 31-32). 

No primeiro caso, a coerência é aplicada de forma a reconhecer a influência 

recíproca entre os diversos tipos de normas, independentemente da hierarquia de cada uma, da 

seguinte forma: 

[...] o conteúdo da norma inferior corresponder ao conteúdo da norma 
superior, assim e ao mesmo tempo que o conteúdo da norma superior 
deve exteriorizar-se pelo conteúdo da inferior; e o conteúdo da norma 
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mais específica deve corresponder ao conteúdo da norma mais geral, 
assim e ao mesmo tempo em que o conteúdo da norma mais geral 
deve exteriorizar-se pelo conteúdo da norma mais específica (ÁVILA, 
2006, p. 31-32).  

 
Já no caso da graduabilidade do relacionamento entre normas do sistema, o 

postulado da coerência atua de maneira a permitir que o relacionamento entre normas, quanto 

ao seu aspecto substancial, pode ser resolvido pela graduação da influência do conteúdo de 

cada uma delas frente ao caso concreto em exame e aos valores e princípios do ordenamento, 

chegando-se não à negativa de umas para afirmação das outras, mas a um escalonamento de 

suas atuações (ÁVILA, 2006, p. 32-34). 

Partindo de tais observações acerca do caráter sistemático do nosso ordenamento, 

é obrigatório concluir que o Sistema Tributário, foco de nossa análise, deve ser interpretado 

de forma a serem levados em conta todos os valores e princípios, implícitos e explícitos, que 

se relacionem com a tributação (ÁVILA, 2006, p. 23).  

[...] pode-se afirmar que a construção da coerência substancial de um 
sistema deve ser feita a partir do grau de abstração vinculado à 
sobreposição axiológica das normas jurídicas, no sentido de que os 
princípios que possuem maior grau de abstração determinam o 
significado normativo de outras normas menos abstratas (ÁVILA, 
2006, p. 35). 
 

Desse modo, algumas antinomias de ordem prática existentes entre o sistema 

tributário – conforme já explicitado no item anterior – e os objetivos fundamentais descritos 

no art. 3º da nossa Constituição devem ser ponderados quando da interpretação e aplicação 

das normas tributárias, quer as constitucionais, quer as leis e regulamentos 

infraconstitucionais, numa relação dedutiva – indutiva  

[...] não no sentido de uma indução interna a partir dos dispositivos 
constitucionais, (obtenção de uma idéia fundamental a partir de vários 
dispositivos), mas no sentido de uma espécie de indução externa (as 
normas surgidas a partir de algumas situações de fato devem ser 
ordenadas da perspectiva de propriedades fáticas relevantes e devem 
ser reconduzidas a poucos princípios aglutinadores) (ÁVILA, 2006, p. 
24). 
 

Assim é que, ao procedermos à interpretação das normas que tenham relação 

como presente estudo, levaremos em conta, conforme acima explicitado, a renovação teórica, 
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com a aproximação do direito da moral, concretizada na figura dos valores de liberdade, 

igualdade, justiça e solidariedade, inspiradores do Sistema Constitucional8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Acerca da efetividade jurídica da norma ética interessante a observação de Ricardo Lobo Torres (2005, p. 5) “O 
direito, portanto, em seus fundamentos e em suas premissas normativas, relaciona-se intimamente com a ética, o 
que conduz à superação do positivismo, que se define exatamente pela rígida separação entre as duas instâncias, 
qualquer que seja sua corrente teórica: pendetismo, sociologismo, utilitarismo, normativismo etc. A “virada 
Kantiana” traz as seguintes novidades principais: a inclusão da regra de justiça, ao lado da de liberdade, no 
imperativo categórico; a positivação jurídica da norma ética abstrata; o equilíbrio entre justiça e direitos 
humanos; a projeção da ética tributária para as dimensões cosmopolita, internacional, nacional e local; a 
efetividade jurídica do mínimo ético; a perspectiva orçamentária do justo tributário.” 
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CAPÍTULO 2 - O ESTADO BRASILEIRO COMO ESTADO FISCAL 

2.1 Os Estado patrimoniais e os Estados fiscais  –  2.2  
O equilíbrio, nos Estados fiscais, entre a necessidade de 
financiamento e o respeito à liberdade dos indivíduos  –   
2.3  O contexto do Estado brasileiro. 
 

2.1 OS ESTADOS PATRIMONIAIS E OS ESTADOS FISCAIS 

 

O Estado fiscal, ou seja, aquele que depende primordialmente de tributos para seu 

financiamento, não constitui uma novidade do tempo histórico de hoje. Ao contrário, desde a 

implantação do Estado moderno, a cobrança de tributos assume papel importante para o seu 

sustento, independentemente dos seus objetivos. 

O que tem havido, a depender do estágio de desenvolvimento e das riquezas 

disponíveis, é uma variação na forma principal de financiamento, tendo existido os chamados 

Estados patrimoniais, em que a principal fonte de receitas é advinda do seu próprio 

patrimônio e das atividades comerciais que ele próprio desenvolve, de que são exemplos os 

Estados modernos em sua forma inicial – o Estado absolutista –; os Estados socialistas, que 

exercem o controle dos meios de produção; e os Estados que, por contarem com enormes 

fontes provenientes de bens por eles explorados (por exemplo, o petróleo), não têm nos 

impostos sua fonte primordial de financiamento (NABAIS, 1998, p. 191-193). 

Apesar das variações por que tem passado, desde o Estado liberal – em que a 

atividade estatal se reduzia a um mínimo necessário para a sustentabilidade da segurança e da 

justiça, impondo, desse modo, uma menor carga tributária –, ao Estado social ou de bem-estar 

– em que a tributação tornou-se bem mais marcante pela crescente necessidade de receitas, a 

fim de bem desenvolver os novos compromissos de ordem social – predominam hoje no 

mundo ocidental os Estados do tipo fiscal, tendo em vista serem Estados cuja principal fonte 

de financiamento são as receitas advindas de tributação imposta aos particulares. 
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2.2 O EQUILÍBRIO ENTRE A NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO E O RESPEITO À 

LIBERDADE INDIVÍDUAL 

 

Após seu implemento e início de sua consolidação, o Estado Social e Democrático 

de Direito, hoje vivenciado no Brasil e na maioria dos Estados ocidentais, tem no tributo um 

pressuposto de funcionamento e da própria consecução de seus objetivos.  

No entanto, vale lembrar que o poder impositivo de pagamento de tributos sofre 

as limitações necessárias à manutenção de um do Estado de direito, em que os valores de 

liberdade, livre iniciativa e propriedade devem ser preservados. Logo, apesar de depender de 

receitas cobradas dos particulares para cumprir seus deveres, o Estado social e democrático de 

direito encontra uma série de limitações ao seu poder de tributar. 

Desse modo, a busca do equilíbrio entre a necessidade de financiamento do 

Estado e o respeito à liberdade dos particulares é o cerne dos principais conflitos e dilemas 

enfrentados pelo Estado fiscal de hoje, justamente pela sua composição democrática, devendo 

ele se posicionar de forma a não atuar diretamente na iniciativa econômica – que tem suas 

próprias regras e campo de livre atuação – e, ao mesmo tempo, com o devido cuidado para 

regulá-la de modo a possibilitar a consecução dos objetivos maiores de constituição de uma 

sociedade livre, justa e solidária. 

É que o Estado, ao mesmo tempo em que não pode interferir no desenvolvimento 

da atividade econômica, visto que precisa deixá-la apta a gerar as riquezas necessárias ao 

desenvolvimento humano e ao seu próprio financiamento, também não pode deixar de regular 

e direcionar suas potências, a fim de regê-la de modo a possibilitar a conformação do 

crescimento econômico como desenvolvimento da sociedade como um todo. Conforme 

explicita o texto abaixo, essa tarefa deve ser exercida pelo Estado enquanto dotado de uma 
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racionalidade diversa daquela própria do sistema econômico, por si só limitada para atender 

aos objetivos do Estado social e democrático de direito: 

O Estado orienta-se pelo interesse geral ou comunitário da realização 
da justiça, critério que pode falhar uma vez que nem sempre o mesmo 
é suficientemente claro, para além das vias para sua efectivação não 
estarem totalmente isentas de conduzirem a avaliações erradas ou 
mesmo a confusões do interesse geral com interesses particulares. A 
Economia, por seu turno, guia-se pelo critério do lucro, ou seja, pela 
existência de uma relação positiva entre proveitos ou benefícios, de 
um lado, e custos ou perdas de outro [...]. Através deste mecanismo, o 
sistema econômico, orientado para o lucro, apresenta-se muito mais 
produtivo do que o Estado, já que a separação estado/economia lhe 
assegura a possibilidade de desencadear sua própria atividade. A 
maior racionalidade do sistema econômico é, porém, uma 
racionalidade limitada ou parcelar, uma vez que ela renuncia à 
consideração de outros objectivos – isto é, de objectivos não 
traduzíveis em dinheiro – no apuramento do sucesso ou insucesso do 
sistema social global (NABAIS, 1998, p. 196-197). 

 

Assim, possuindo seus próprios objetivos – bem mais amplos que aqueles do 

sistema econômico –, o Estado utiliza-se dos recursos produzidos pelo mercado, atuando, 

ainda, como seu agente regulador. No entanto, o papel do Estado não pode ser alargado a 

ponto de comprometer o desenvolvimento da própria economia que o sustém. Isso seria 

inviabilizar o Estado pelo próprio Estado. 

Destarte, o aumento dos gastos públicos e sua má gestão, bem como a crescente 

carga tributária, são questões sérias que podem levar ao comprometimento da economia e, por 

via de conseqüência, do próprio Estado. 

Na busca de uma solução para contradições acima levantadas sugiram as políticas 

neoliberais, que buscam diminuir a influência estatal, tanto no controle da economia e das 

relações de trabalho, como no que pertine ao crescimento exacerbado da carga tributária.  

Além disso, também é uma marca das políticas neoliberais a cobrança de uma 

maior eficiência na gestão dos gastos públicos e da diminuição de políticas assistenciais, 

sendo esse ponto das principais disputas entre os partidários do neoliberalismo e do Estado de 

bem-estar.  
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Vale, contudo, ressaltar que tais conflitos dizem respeito apenas à graduação do 

nível de intervenção do Estado, pois “nomeadamente poucos contestam que este tem de ser 

responsável pelo equilíbrio global da economia e que lhe cabe um insubstituível papel na sua 

direção, sobretudo ao nível da macroecomia” (NABAIS, 1998, p. 199). 

Além do Estado fiscal, em que a maior parte dos recursos provém dos impostos, 

José Casalta Nabais (1998, p. 199) também se refere ao Estado tributário, este financiado por 

impostos e outros tributos como as taxas e as contribuições. No entanto, tal classificação não 

distancia os dois tipos de Estado da idéia primordial de que são Estados cujo financiamento 

depende primordialmente de prestações pecuniárias obtidas dos particulares. 

 

2.3 O CONTEXTO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

Nesse contexto, a situação do Brasil é sui gerenis, uma vez que aqui, a influência 

neoliberal, com tendência de diminuição da intervenção estatal na economia, se fez sentir com 

as privatizações de empresas de setores estratégicos e de infra-estrutura; quebra de 

monopólios; reformas previdenciárias; mudanças no regime do funcionalismo público e 

medidas de contenção e racionalização dos gastos públicos.  

No entanto, no que diz respeito à redução carga tributária e à simplificação da 

legislação atinente à matéria, com a diminuição da diversidade de tributos que tornam o 

sistema complexo e comprometem sua transparência, o que vem acontecendo é justamente o 

contrário, ou seja, a legislação tributária é cada vez mais complexa, com o surgimento de 

novos tributos e a criação exagerada de toda sorte de contribuições, que, ao invés de 

cumprirem apenas o papel de intervenção na economia, são utilizadas com nítida função 

arrecadatória. 
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Tal situação gera um desequilíbrio no sistema como um todo, pois, apesar de ter 

havido mudança na postura estatal, inclusive com a limitação e controle de gastos públicos, a 

carga tributária apenas tem aumentado.  

Além disso, a gestão das receitas e dos gastos públicos no Brasil ainda é bastante 

insatisfatória, sendo os principais fatores de tal desequilíbrio a corrupção e a má gestão dos 

recursos públicos, com sério comprometimento da infra-estrutura do país, o que gera ainda 

mais dificuldades ao desenvolvimento sócio-econômico. 

 Tal quadro traz enormes problemas de legitimação do Estado para a cobrança dos 

tributos, acabando por gerar insatisfações que culminam com a adoção de práticas elisivas e 

evasivas, tudo para contribuir o mínimo possível. 

Desse modo, a fim de solucionar tal crise, é necessário sanear a questão tributária, 

a fim de tornar mais transparente e igualitária e menos onerosa a arrecadação dos tributos; ao 

mesmo tempo em que devem ser reavaliadas as funções estatais, primando-se pelas atividades 

de desenvolvimento da infra-estrutura necessária a comportar o desenvolvimento social e 

econômico. Tal tarefa não pode ser acionada e gerida unicamente pela iniciativa privada, 

justamente por demandar uma racionalidade própria do Estado.  
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CAPÍTULO 3 – O RELACIONAMENTO ENTRE O ESTADO E O CONTRIBUINTE 

 

3.1 O Poder tributário  –  3.2 O Princípio da Legalidade: 
significado e alcance  –  3.3 O Princípio da Isonomia 
aliado ao critério Capacidade Contributiva  –  3.4 Os 
Direitos fundamentais de liberdade e de propriedade  –  
3.4.1 O direito fundamental de liberdade – 3.4.2 O 
direito fundamental à propriedade? – 3.5 O dever 
fundamental de pagar tributos – 3.6 Aspectos morais do 
relacionamento entre Contribuintes e Estado: a 
necessidade de existência de uma “pretensão de 
correção” a fundamentar o dever de pagar tributos 

 
 
 

3.1 O PODER TRIBUTÁRIO 

 

O conceito usual de poder tributário na doutrina é amplo, sendo considerado como 

poder de criar, impor e arrecadar tributos. Tal conceito unitário de poder tributário abarca as 

funções do Poder legislativo, de criação de normas coercitivas, e do Poder executivo, de 

impor e fazer cumprir tais preceitos legais, tendo seu fundamento na soberania estatal 

(RODRIGUEZ BEREIJO, 2002, p. 201)9. 

No entanto, no presente trabalho, é pertinente diferenciarmos o Poder tributário 

ligado ao Poder de criação de leis impositivas de tributos – o Poder legislativo – do Poder de 

aplicar tais normas aos casos concretos, ou seja, do Poder de imposição direta e de 

arrecadação de tributos, que diz respeito ao Poder executivo.  

É que, quando formos tratar do relacionamento entre o Estado e o contribuinte, 

deveremos ter claros os preceitos aplicáveis ao Poder de legislar em matéria tributária (leia-se 

                                                           
9 Alvaro Rodrigues Bereijo (2002, p. 201) exemplifica a concepção doutrinária tradicional de poder tributário: 
“En las formulaciones usuales que la doctrina da del Poder tributário late esta cencepción unitaria. Para Vanoni, 
el poder de imposición puede definirse como “el poder que corresponde a un ente público frente a todos los que 
pertenecen a dicho ente por vínculos politicos, sociales, económicos, a fin de procurarse los medios necessarios 
para el ejercicio de la actividad política”. Para Blumensyein, “poder de imposición es la possibilidad de derecho 
y de hecho de un ente público territoral de recaudar impuestos. Es una emanación de la soberanía territorial, o 
sea, del poder de senõrío sobre las personas y las cosa que se encuentran en el territorio del ente público”. Por 
último, Beliri define la potestad tributaria como “el poder de estabelecer impuestos o prohibiciones de natureza 
fiscal, es decir, el poder de dictar normas jurídicas de las cuales nacen o pueden nacer, a cargo de determinados 
individuos o de determinadas categorías de indivíduos, la obligación de pagar un impuesto o respetar un límite 
tributário”.  
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legislar em sua acepção mais restrita, ou seja, atinente à criação de novas obrigações por meio 

de leis) e ao Poder administrativo de imposição e arrecadação de tributos.  

Segundo Alvaro Rodriguez Bereijo (2002, p. 204-205), não teria sentido em se 

falar de um Poder tributário autônomo, já que tal “Poder tributário” não seria diferente do 

Poder legislativo em matéria tributária. Além disso, o conceito unitário de Poder tributário 

não considera as distintas funções estatais que concorrem para a formação do fenômeno 

tributário, não podendo ser admitido dentro do Estado de Direito baseado na separação de 

poderes. 

Alessi ([19-?], p. 29) também distingue a atividade legislativa de criação de 

normas tributárias da atividade administrativa de aplicação de tais normas aos casos 

concretos, chamando a primeira de “Poder tributário primário” e a segunda de “Poder 

tributário complementar”.  

Acerca do fundamento que legitima o Poder Tributário (aqui entendido tanto 

como poder de criar e de arrecadar os tributos), há que se referir que a idéia de sua 

fundamentação na soberania estatal é hoje ultrapassada, haja vista que a necessidade de 

legitimação de um tal Poder deve, necessariamente, ser expressão dos valores propostos pelo 

Estado democrático e social de direito e não do conceito de soberania estatal, este último mais 

pertinente ao campo das relações entre Estados.  

Internamente, toda imposição deve se justificar, conforme dito acima, nos valores 

abarcados pelo Estado democrático e social de direito, pois qualquer imposição fora dessas 

bases só se coaduna com uma forma autoritária de Estado.  

El tributo se considera no como una imposición autoritaria en base a la 
soberanía política del Estado, sino más bien como el concurso al 
sostenimento de los gastos públicos en razón a la capacidad 
contributiva (cuyo deber está sancionado por la Constituicíon), que da 
así cumplimiento al deber cosntitucional más genérico de soldariedad 
económica, política y social (RODRIGUEZ BEREIJO, 2002, p. 
206)10. 

                                                           
10 “O tributo se considera não como imposição autoritária com base na soberania política do Estado, senão como 
necessário à sustentação dos gastos públicos em razão da capacidade contributiva (cujo dever está sancionado 
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Com efeito, a atividade do Poder executivo de aplicação da legislação tributária 

aos casos concretos é o campo em que se desenvolvem as controvérsias atinentes à 

constitucionalidade do art. 116, parágrafo único do CTN. 

No entanto, o raciocínio jurídico acerca do significado e alcance das normas 

tributárias, ainda que inserido no âmbito de sua criação pelo Poder legislativo, é de grande 

relevância para o presente estudo, pois influencia na forma como estas devem ser 

interpretadas e aplicadas.  

Justamente por isso é que também trataremos dos comandos constitucionais 

direcionados ao legislador no trato do conteúdo das normas tributárias. 

Assim, examinaremos o relacionamento entre o Estado e o contribuinte, tomando 

como ponto de partida os princípios que inspiram o Poder tributário, tanto no momento da 

criação das normas tributárias, quanto no de sua aplicação. 

 Porém, repetimos que nosso foco principal é o Poder tributário em relação à 

atividade administrativa de concretização das normas impositivas de tributos, sendo o estudo 

acerca do raciocínio jurídico que inspirou ou deve inspirar o conteúdo de tais comandos 

quando de sua elaboração pelo Poder legislativo instrumental, ou seja, aplicado com a 

finalidade de fundamentar nossa abordagem sobre o Poder tributário em sentido 

administrativo.  

 

3.2 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SIGNIFICADO E ALCANCE 

 

Fixadas as idéias, no presente trabalho, de Poder de criar leis impositivas de 

tributos – Poder tributário legislativo – e de Poder e executar tais leis – Poder tributário de 

executivo –, passaremos a tratar dos princípios e valores que devem servir de inspiração e 

                                                                                                                                                                                     
pela Constituição) que dá assim cumprimento ao dever constitucional mais genérico de solidariedade econômica, 
política e social (RODRIGUEZ BEREIJO, 2002, p. 206).” 
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limites a tais Poderes, a fim de que eles não fiquem nem aquém e nem além das necessidades 

fundamentais para funcionamento do Estado Social e Democrático de Direito. 

Sobre o Poder tributário executivo, como diz respeito a atos emanados da 

administração pública, naturalmente todos os limites e princípios impostos a esta na execução 

das leis em geral se aplicam ao Poder para cobrar e arrecadar os tributos, desde o seu 

lançamento, até sua efetiva arrecadação.  

O art. 37 da nossa Constituição vincula a administração pública aos princípios da 

legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, além dos demais princípios 

implícitos e explícitos consagrados. 

Ainda que o dever de observância dos princípios acima referidos não estivesse 

explícito, o Administrador estaria a eles vinculado, pois tais princípios revelam finalidades 

essenciais ao Estado Social e Democrático de Direito, finalidades estas previstas no art. 3º da 

Constituição.  

Além dos princípios acima referidos, nossa Constituição prevê uma série de regras 

a serem observadas na atividade impositiva de tributos, as quais estabelecem, de forma 

concreta, obrigações, permissões e proibições, “mediante a descrição da conduta a ser 

adotada” (ÁVILA, 2006, p. 71). 

Tais regras estão, principalmente, descritas no art. 150 da Constituição e, 

conforme dito acima, estabelecem condutas concretas a serem adotadas na imposição de 

tributos, com vistas à implementação das finalidades ditadas pelos princípios e valores que 

regem nosso sistema jurídico.  

Aqui entendemos importante, para compreensão do nosso estudo, a diferenciação, 

feita por Humberto Ávila  (2006, p. 71), acerca do papel das regras e dos princípios: 

As regras podem ser dissociadas dos princípios quanto ao modo como 
prescrevem o comportamento. Enquanto as regras são normas 
imediatamente descritivas, na medida em que estabelecem obrigações, 
permissões e proibições mediante a descrição da conduta a ser 
adotada, os princípios são normas imediatamente finalísticas, já que 
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estabelecem um estado de coisas para cuja realização é necessária a 
adoção de determinados comportamentos.  
 

De fato, tais observações são de fundamental importância tendo em vista a 

necessidade de investigar os princípios e as regras atinentes à atuação administrativo-

tributária, de maneira a nelas “encontrar um procedimento racional de fundamentação que 

permita especificar as condutas necessárias à realização dos valores por elas prestigiados 

quanto justificar e controlar sua aplicação” (ÁVILA, 2006, p. 64-65). 

Como nos propomos, no presente trabalho, a analisar o Poder tributário no que 

concerne à possibilidade de prevenir e coibir práticas realizadas com finalidade de minimizar 

o montante de tributo a pagar, mediante a utilização de negócios e atos que dissimulam a 

ocorrência do fato gerador, um dos mais importantes princípios que se apresenta ao exercício 

de tal Poder é justamente o Princípio da Legalidade, haja vista que este, em matéria 

tributária, tem a finalidade de proteger o valor de liberdade, diretamente ligado ao direito do 

contribuinte de organizar suas atividades de modo a sofrer a menor carga tributária possível. 

Com efeito, ao proceder à análise das condutas e comportamentos dos 

contribuintes e decidir sobre seu enquadramento ou não na hipótese de incidência prevista na 

norma tributária, a administração encontra-se limitada pelo desenho traçado na referida norma 

da legalidade, constante expressamente na Constituição a partir das regras previstas nos 

artigos 5º, II, e 150, I: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei” (reserva de lei formal) e aos entes políticos é vedado “exigir ou aumentar 

tributos sem lei que o estabeleça” (art. 150, I, da Constituição) em combinação ainda com o 

art. 97 do Código Tributário nacional, onde está determinado que somente a lei poderá dispor 

sobre os elementos essenciais dos tributos (fato gerador, alíquotas e base de cálculo). 

Conforme já assinalamos, o conteúdo e alcance da prescrição contida nos 

dispositivos acima referidos, direcionados ao Poder legislativo na elaboração da norma 

tributária e também ao Poder executivo – visto que este deverá observá-los – tem 
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determinante influência neste trabalho, pois, a partir de sua análise, chegaremos a formar uma 

idéia acerca do limite e alcance da regra objeto deste trabalho (art. 116, parágrafo único, do 

CTN), matéria que se encontra ainda bastante controvertida em nossa doutrina. 

 Com efeito, a análise do alcance e da significação do Princípio da Legalidade 

como limite à exigência de tributos, tanto em sua regra dirigida ao legislativo quanto ao 

executivo, é ponto crucial para averiguar que grau de liberdade assiste ao fisco na 

interpretação e aplicação das normas tributárias aos casos concretos, a fim de que este possa 

decidir se, em determinados casos, por meio da realização de certos negócios e operações, 

pode ser prevenida a incidência de certas normas instituidoras de tributos que, em outras 

condições semelhantes, seriam plenamente exigíveis.  

Ou seja, a pergunta a ser respondida nesse ponto do estudo é: a que limites o 

Poder tributário executivo está sujeito quando da aplicação das normas impositivas de tributos 

aos fatos que se lhe apresentarem, em seu conteúdo, como fatos capazes de gerar a incidência 

da norma de imposição de determinado tributo. 

Assim, adentrado no tema acerca das limitações ao Poder tributário executivo – 

que não deve ser confundido com o Poder de criar normas impositivas de tributos –, o 

princípio da legalidade assume grande importância, justamente porque, por meio dele, se 

concretiza a principal noção do Estado de direito: a lei como limite da interferência estatal 

sobre os direitos fundamentais dos indivíduos11. 

                                                           
11 Sobre o significado do princípio da legalidade neste trabalho, colhe-se a lição de Luigi Ferragoli pra quem “O 
termo “Estado de dreito” é aqui empregado no segundo destes dois significados; e neste sentido é sinônimo de 
“garantismo”. Designa, por esse motivo, não simplesmente um “Estado legal” ou “regulado por leis”, mas um 
modelo de Estado nascido com as modernas Constituições e caracterizado: a) no plano formal, pelo princípio da 
legalidade, por força do qual todo poder público – legislativo, judiciário e administrativo – está subordinado às 
leis gerais e abstratas que lhes disciplinam as formas de exercício e cuja observância é submetida a controle de 
legitimidade por parte dos juízes delas separados e independentes (a Corte Constitucional para as leis, os juízes 
para as sentenças, os tribunais administrativos para os provimentos); b) no planos substancial da funcionalização 
de todos os poderes do Estado à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, por meio da incorporação 
limitadora e sua Constituição dos deveres públicos correspondentes, isto é, das vedações legais de lesão aos 
diretos de liberdade e das obrigações de satisfação dos direitos sociais, bem como do correlativos poderes dos 
cidadãos de ativarem a tutela judiciária.” (FERRAJOLI, 2006, p. 790). 
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No campo tributário, o princípio da legalidade “se traduz na exigência de os 

impostos serem criados e disciplinados nos seus elementos essenciais por lei emanada do 

Poder legislativo, concretizando-se assim uma reserva de lei formal” (NABAIS, 1998, p. 

345). 

No entanto, não é apenas a reserva formal a ser exigida no Estado democrático e 

social de direito, também a reserva material impõe a necessidade de lei que contenha a 

disciplina completa da imposição tributária, ou seja, a delimitação da hipótese de incidência, 

da base de cálculo e do montante a ser pago (alíquota), revelando-se, assim, em dois aspectos: 

1) o princípio da reserva de lei formal (Gesetzvolvehalt) que implica a 
intervenção do parlamento, ainda que este se limite a autorizar o 
governo a disciplinar determinada matéria fiscal nos termos do 
instituto das autorizações legislativas; 2) o princípio da reserva 
material ou conteudística (Tatbestandstandmässigkeit), que impõe que 
esta contenha a disciplina completa da matéria reservada de modo a 
dela derivarem os critérios de decisão das situações concretas, ou seja, 
que dela decorra se há lugar a tributação ou não e, em caso afirmativo, 
o quantum dessa tributação (NABAIS, 1998, p. 345). 

 

Nota-se aqui a duplicidade de comandos ditados pelo Princípio da Legalidade. 

Quanto ao primeiro, tal princípio revela-se como uma determinação de que apenas a lei pode 

impor obrigações tributárias, sobre o segundo, impõe-se que a lei deve fazê-lo de modo a que 

fiquem claros e diferenciados seus elementos fundamentais, tais como a hipótese de 

incidência, a base de cálculo e o montante a ser cobrado, ou seja, a alíquota.  

Assim, a atividade arrecadatória deve se pautar pelas leis, observando seus limites 

de maneira a que nenhum tributo seja cobrado fora da autorização legislativa. 

Ao nosso ver, não se trata de dois Princípios ou mesmo de “Subprincípios” 

da Legalidade, mas simplesmente de dois aspectos do conteúdo finalístico mais amplo 

que provém do Princípio da Legalidade, conteúdo este concretizado por meio de regras 

explícitas em nossa Constituição que determinam que os tributos são unicamente criados 

e delineados pela lei (art. 150, I) e que cabe à administração pública, na sua atuação, 
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inclusive de cobrança de tributos, pautar-se pela lei, não excedendo seus limites (art. 

37). 

Justamente aqui encontra-se o ponto nevrálgico que envolve o princípio da 

legalidade e o tema proposto, isto é, a delimitação da profundidade dos campos de reserva de 

lei formal e material para a atuação do Poder legislativo e do Poder executivo em matéria 

tributária, ou seja, até que ponto a lei deve ou é capaz de definir os elementos constitutivos 

e essenciais das imposições tributárias e qual o limite da atuação da administração na 

interpretação de tal legislação, a fim de poder proporcionar sua máxima eficácia12. 

Do ponto de vista da reserva de lei formal, a questão encontra solução 

relativamente simples neste trabalho, haja vista que aqui não questionamos a necessidade de 

exigência de lei formal (emanada do Poder legislativo) para a criação de tributos novos, 

reconhecendo na lei o único veículo apto a definir os elementos essenciais da imposição 

tributária: pressuposto de fato, sujeito passivo, base de cálculo e quantidade (alíquota)13.  

Com efeito, as poucas exceções a essa determinação estão explicitamente 

previstas na Constituição e dizem respeito a hipóteses bastante restritas de possibilidade de 

                                                           
12 “Entendido como princípio de reconhecimento das normas jurídicas, o princípio da legalidade constitui, ao 
invés, um  postulado metacientífico da ciência jurídica, sob o qual se baseia a possibilidade do seu controle 
empírico e intersubjetivo. À diferença da experiência jurídica pré-moderna, onde, na falta de um sistema de 
fontes exclusivas exaustivas, o direito se identficava em grande parte com as opiniões dos jurístas, que tinham, 
por sua vez, um caráter imediatamente normativo, na experiência jurídica moderna do princípio da legalidade, 
consentindo em reconhecer todas, e somente, as normas jurídicas positivas, torna possível uma ciência jurídica, 
ao menos em princípio, descritiva de um mundo positivo de normas separadas de si mesma. Precisamente como 
mostrei nos parágrafos 28.1 e 28.2, o princípio de mera legalidade constitui uma condição necessária de uma tal 
ciência, de que vale circunscrever o universo-objeto (positivo ou existente) mediante a identificação de todas e 
somente as normas a ele pertencentes; o princípio de estrita legalidade, à medida sempre imperfeita em que é 
satisfeito, constitui, outrossim, uma condição suficiente, sendo apto a dotar as normas de denotação taxativa e, 
por isso, a consentir, seja apenas aproximadamente, o uso dos vocábulos “verdadeiro” ou “falso” a propósito das 
assertivas sobre o direito. Incidentemente, posto que a enumeração exaustiva é um conteúdo somente de estrita 
legalidade penal, apenas no direito penal vem postulada, por uma opção garantística, a instância de uma ciência 
jurídica o mais rigorosa possível. Em todos os casos, graças ao princípio da legalidade, as normas se objetivam 
como fatos empíricos separados do jurista e dos objetos de sua interpretação. Só que estes fatos são sempre fatos 
normativos e linguísticos, reguladores e regulados juridicamente. E é próprio desta ambivalência que nasçam os 
problemas metateóricos e teóricos mais espinhosos de uma teoria geral do garantismo. (Ferrajoli, 2006, p. 803)” 
13 “Ressalte-se, como faz Aliomar Baleeiro, que sobre Direito Tributário legislam tanto a União, como os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios. São as diferentes esferas políticas da Federação relativamente 
autônomas e, somente por meio de lei própria, instituem e regulam os tributos de sua competência, conforme as 
normas de repartição postas na Constituição Federal (art. 145 a 156 e 195) ” (DERZI, 2006, p. 621). 
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aumento, pelo Poder executivo, das alíquotas previstas para alguns impostos14, possibilidade 

esta justificada pela necessidade de um controle e intervenção mais enérgica ao nível da 

economia, que não poderiam ficar sujeitos às decisões no âmbito do poder legislativo, sob 

pena de comprometer aspectos importantes da política econômica governamental. 

A controvérsia de maior peso, assim, está ligada ao aspecto material do princípio 

da legalidade, ou seja, em que grau de profundidade atuam o dever e a possibilidade de a lei 

regular a matéria de imposição tributária e que margem de atuação seria deixada ao Poder 

tributário na aplicação de tais leis, já que o aplicar pressupõe um interpretar e não 

podemos simplesmente ignorar que a interpretação, como atividade de reconhecimento 

do comando normativo a fim de aplicá-lo ou não aos casos reais, não deixa de ser 

criativa do ponto de vista de determinar conseqüências reais (imposição tributária) 

antes inexistentes, ou ao menos apenas existentes no aspecto potencial e abstrato da lei. 

Assim, trava-se a controvérsia entre a exigência de uma estrita legalidade em 

matéria tributária, a qual pressupõe que a lei não deve deixar qualquer margem de liberdade e 

discernimento ao aplicador; e a possibilidade de uma legalidade ponderada, já que seria 

impossível à lei prever de forma completa toda a gama de situações aplicáveis ao pressuposto 

de incidência tributária explicitado por meio da linguagem nela contida. 

Ocorre que a maior parte da doutrina Brasileira15 é pelo entendimento da 

legalidade fiscal como um qualificado princípio da legalidade da administração, havendo a 

                                                           
14 “Para uns poucos impostos e para a contribuição de intervenção no domínio econômico, há exceções restritas à 
reserva de lei formal, nas quais a Constituição se conforma com a mera reserva de lei material, tradizida em ato 
do Poder Executivo. As exceções atêm-se à possibilidade de alteração, por ato do Poder Executivo, das alíquotas 
legalmente fixadas.” (AMARO, 2004, p. 116). 
15 Mizabel Derzi (2006, p. 628-629), após tecer preciosas considerações acerca das categorias lógico-filosóficas 
dos tipos e dos conceitos, entende que “resta evidenciado que, à luz da Constituição, são prevalecentes os 
princípios de segurança, certeza e previsibilidade no Direito Tributário, assim como no Direito Penal. Por isso, 
instituir e regular o direito mediante lei é criar norma, veiculada por meio de diploma legal próprio do Poder 
Legislativo, com conteúdo que, no mínimo, disponha sobre todos os pontos enumerados, expressa ou 
implicitamente, no art. 97 do CTN. Esses pontos são as notas e qualificações determinantes, que necessariamente 
devem especificar os conceitos descritivos e prescritivos contidos na norma tributária. A lei tributária evita, 
assim, a utilização de conceitos fluidos e transitivos, indeterminados ou abertos. Devem eles, tanto quanto 
possível, primar pela precisão, definição e objetiva determinação; para Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 157-
158) “O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (sentido lato), porém o 
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exigência de que a hipótese de incidência do tributo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e 

seu montante sejam decididos de forma completa e estanque unicamente pelo legislador, pelo 

que a lei deve, quanto a estes elementos, ser o mais detalhada possível, tudo para levar ao 

mínimo possível a liberdade de interpretação quando da sua aplicação.  

Essa visão, fruto de uma concepção positivista nascida com a ideologia liberal, 

entende o tributo como tendo na lei sua fonte e sua causa, estando o fato gerador nela previsto 

inseparavelmente ligado e até, de certo modo, identificado ao fato concreto que desencadeia 

sua incidência.  

Porém, essa concepção não leva em conta o fato de que a Administração, na 

aplicação das leis, está também ela própria subordinada ao princípio da legalidade, o que 

significa que, mesmo em casos em que a lei fiscal se utiliza de noções mais abertas, à 

administração não é permitido atuar de forma arbitrária, de modo a encaixar aleatoriamente 

em conceitos legais toda sorte de atos praticados pelo contribuinte.  

No entanto, a idéia de uma legalidade rígida em matéria fiscal pré-defendida na 

Alemanha (A. Hansel) e na Itália (A. D. Giannini), influenciou a criação do nosso Código 

Tributário Nacional e a maior parte da doutrina contemporânea à sua criação, estando até hoje 

a capitanear o pensamento doutrinário nacional, que se inclina ainda ao entendimento de que a 

lei deve esgotar toda a matéria de imposição tributária, sendo vedada à Administração 

qualquer parcela de liberdade na identificação do caso concreto com aquele prescrito na 

norma (TORRES, 2002, p. 208). 

                                                                                                                                                                                     
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; Luciano 
Amaro (2004, p. 112-113) também entende pela existência de um “princípio da tipicidade tributária” que 
determinaria a necessidade de existência de lei em que, de modo taxativo e completo  (numerus clausus), estejam 
previstas a situações passiveis de tributação;  Roque Antônio Carraza (2006, p. 257-258), referindo-se também 
ao princípio da legalidade em matéria tributária afirma: ‘O princípio em estudo possui um alcance mais preciso e 
rigoroso, portanto determina que todos os elementos essenciais da norma jurídica tributária sejam definidos, com 
grande precisão, na lei da pessoa política competente.” “Em rigor, a Carta Magna, estabelecendo que só serão 
cobrados tributos instituídos por meio da lei, exige, implicitamente, que esta defina, com grande riqueza de 
detalhes, os tipos. Neste campo, como é pacífico em sede doutrinária, a Fazenda Pública não possui nenhuma 
margem de discricionariedade. 
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Um dos argumentos que sustentam a estrita legalidade em matéria tributária é o de 

que a lei deve conter a disciplina rígida e completa do tributo devido, de modo a dotar o 

contribuinte da capacidade de previsão dos fatos ou situações que acarretariam sua 

incidência, bem como da quantia a ser cobrada em tal caso, funcionando, assim, como um 

colorário do Princípio Segurança Jurídica. 

Para tais autores, o método legislativo que se utiliza de conceito fechados é o que 

atende à Segurança Jurídica, na medida em que aproxima ao máximo a previsão legal abstrata 

da realidade, buscando fixá-la de forma a prever o maior número de elementos possíveis para 

identificá-la.  

Aqui, vale referir que, no processo de criação da lei, o legislador, ao utilizar-se da 

linguagem para regular casos concretos, não pode fugir da generalidade e abstração inerentes 

a qualquer norma jurídica. No entanto, conforme o grau de generalização e abstração, alguns 

autores entendem que a norma utiliza-se de tipos ou conceitos determinados ou 

indeterminados16. 

Mizabel, antes de concluir pelo primado da Segurança Jurídica no Direito 

tributário, defendendo a utilização de conceitos fechados nas regras de imposição de tributos, 

discorreu sobre as categorias de raciocínio jurídico divididas em tipos e conceitos17. 

Assim, procurar-se-ia, por meio de um conceito, estabelecer uma relação de 

exclusão entre o conteúdo da norma e o caso concreto, “porque ou o conceito do objeto 

corresponde integralmente às características do conceito abstrato, nele se subsumindo, ou 

não” (DERZI, 2006, p. 624). 

                                                           
16 Ver sobre o assunto DERZI, Misabel A. M. Direito tributário direito penal e tipo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988, em que a autora discorre sobre as categorias dos conceito e dos tipos, como estruturas do 
raciocínio jurídico legal. 
17 Para melhor visualização dessa exposição vide os comentários de Misabel Derzi à obra do Ilustre Aliomar 
Baleeiro, Direito tributário brasileiro (DERZI, 2006, p. 623 a 630).  
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Já a manipulação dos elementos legais por meio de tipos, pressuporia um grau de 

maior abertura semântica de seus elementos, pois, ao contrário do conceito, o tipo não é 

definido em todas as suas notas, mas apenas descrito em seus elementos essenciais. 

 Tal característica tornaria o tipo mais eficiente na manipulação das mutações da 

realidade, sendo “uma unidade dotada de sentido, ao mesmo tempo, uma abstração mais 

concreta do que o conceito abstrato classificatório, estruturada de forma flexível, aberta e 

graduável, permitindo, assim uma melhor adequação às questões jurídicas” (DERZI, 2006, p. 

627). 

No entanto, a fim de resguardar a Segurança Jurídica, a primazia da lei e a 

uniformidade no tratamento dos casos isolados, Misabel Derzi entende que a utilização de 

conceitos fechados seria mais indicada, sem deixar de reconhecer, contudo, o prejuízo que 

disso resultaria para a funcionalidade e adaptação da estrutura normativa às mutações sócio-

econômicas. 

 Nessa escala de valores, a citada autora entende que o Direito Tributário deve 

guiar-se por uma legalidade estrita baseada no uso de conceitos classificatórios na descrição 

dos tributos e seus elementos essenciais, os quais deverão ser objeto de enumeração legal 

exaustiva (DERZI, 2006, p. 625-629). 

Além de questionarmos a utilidade da diferenciação entre os tipos e os conceitos 

como forma de explicar o alcance do significado das normas impositivas de tributos, também 

não concordamos com a conclusão de que o Direito Tributário, na salvaguarda do Princípio da 

Segurança Jurídica, da praticidade e da uniformidade, deve utilizar-se de conceitos fechados 

que busquem exaurir todo o significado presente em suas disposições legais, tendo em vista 

que tal concepção não leva em conta a funcionalidade da estrutura normativa frente à 

realidade. 
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De início, cumpre apresentar a observação de Humberto Ávila de que “o tipo não 

representa nenhuma forma autônoma de pensamento que possa ser confrontada com 

conceito” (Ávila, 2006, p. 200). Além disso, segundo o mesmo autor, ainda que houvesse o 

entendimento do tipo como subespécie de conceito, em que o primeiro seria formado por 

elementos graduáveis e mais abertos, tal diferenciação teria importância secundária para 

desvendar a questão acerca do alcance dos conteúdos previstos nas normas impositiva de 

tributos.  

É que, nas palavras do próprio autor, 

é possível constatar que aqui denominada discussão sobre conceito e 
tipo só pode ser um problema aparente, ligado a uma concepção hoje 
abandonada de norma jurídica – e de normatividade (como texto da 
norma genérico e abstrato ou complexo de textos de normas, que 
contêm ou podem conter um conteúdo previamente determinado em 
termos abstratos), incompatível com a hoje definida concepção das 
normas jurídicas (como nexo entre o texto da norma genérico e 
abstrato ou complexo de normas, por um lado, e o conjunto de fatos, 
cuja assimilação, no caso concreto, primeiramente produz o 
significado normativo completo – a normatividade) (ÁVILA, 2006, p. 
200-201). 

 

Assim, partindo dessa visão não entendemos que existam elementos suficientes 

para se pressupor que os comandos do art. 150, I, da Constituição e do art. 97 do nosso 

Código Tributário Nacional estão a exigir que a hipótese de incidência tributária contenha 

conceitos capazes de identificar, de forma exaustiva e estanque, todas as possibilidades do 

mundo real que nela se enquadrem, seja porque isso não seria possível, uma vez que tal nível 

de determinabilidade não pode ser apreendido por meio da linguagem, seja porque a 

norma, em sua concepção hoje dominante, apenas encontra seu conteúdo quando 

confrontada com o caso concreto, momento em que será decidido, com base em várias 

circunstâncias, tanto principiológicas quanto práticas, sobre sua aplicabilidade ou não 

ao caso proposto; não cabendo, ainda, inferir que ela seria mais ou menos aplicável, mas 

apenas se se aplica ou não (ÁVILA, 2006, p. 201). 

Todas as considerações precedentes demonstram que não é sustentável 
uma separação entre tipo e conceito. O que deve ser feito é enfrentar 
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as questões dentro da própria teoria dos conceitos e verificar qual a 
contribuição que uma teoria conceitual das regras de competência 
pode oferecer. A partir daí poderá essa teoria conceitual ser 
devidamente complementada, no caso, por uma teoria jurídica da 
argumentação (ÁVILA, 2006a, p. 202). 

 

Incumbe ressaltar que, ao estabelecer regras de competência material, a 

Constituição utiliza-se de conceitos que, ainda que dotados de alguma indeterminação própria 

da linguagem, possuem significados mínimos que não podem ser desprezados em sua 

interpretação. Nesse ponto, a interpretação razoável e sistemática de tais termos, levando-se 

em conta todos os conteúdos valorativos existentes na Constituição, assume crucial 

importância e deverá ser desenvolvida com base numa teoria jurídica da argumentação 

(ÁVILA, 2006, p. 213). 

A intenção da conjugação do princípio da razoabilidade e o da 
legalidade é buscar um equilíbrio entre a previsão in abstracto e a 
decisão in concreto. A razoabilidade, dessa forma, deverá ser 
considerada em cada caso concreto, nos quais o órgão decisório fixará 
os limites de legalidade. A precisão conceitual de tais limites, 
portanto, não é possível de ser encontrada como uma regra a priori, 
universal e impessoal (ROSENBLATT, 2003, p. 187). 

 

Por outro lado, entender que o resguardo da segurança jurídica dependa de uma 

previsão extremamente detalhada e descritiva das situações passíveis de imposição tributária 

redunda numa falácia, pois, ainda que existissem na lei tais previsões, estas, pelas próprias 

imposições da linguagem, não poderiam lograr êxito no desempenho real de tal incumbência, 

já que essa “determinabilidade” da lei fiscal tem limites decorrentes de outros preceitos ou 

princípios, que, ao interferirem com o princípio da reserva parlamentar fiscal, de algum modo 

limitam seu alcance (NABAIS, 1998, p. 369). 

Nesse aspecto, é importante lembrar a função do princípio da isonomia e não 

esquecer que, numa visão sistemática do sistema constitucional, não poderia haver, de forma 

abstrata, a primazia de um princípio sobre outros, relação esta que apenas poderia ser 

constatada em casos concretos levados a exame.  
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Em vez de primazia ou hierarquia, há, abstratamente, apenas uma 
relação de conexão substancial. Dessa perspectiva, evidencia-se que a 
segurança jurídica e a igualdade jurídica estão em uma relação de 
tensão constante. Em outras palavras: a segurança jurídica 
necessariamente não é o Princípio prevalente no Direito Tributário 
(ÁVILA, 2006, p. 192). 
 

 José Casalta Nabais  (1998, p. 373) refere-se, por sua vez, ao princípio da 

praticabilidade,  

[...] o qual implica que o legislador não vá tão longe na determinação 
das soluções legais quanto seria de exigir, permitindo deixar à 
administração uma dada margem de livre decisão, sob pena de nos 
depararmos com soluções impraticáveis no sentido de 
economicamente insuportáveis. 

 

Apesar de o princípio da legalidade em Portugal ter campo de abrangência mais 

limitado que aqui no Brasil, a lição do autor português sobre o assunto guarda pertinência 

com o tema aqui estudado, já que, para Nabais, o princípio da praticabilidade sintetizaria a 

idéia de economicidade e eficiência (latu sensu) e seria princípio jurídico-cosntitucional com 

validade geral, tendo grande importância hoje na implementação do direito fiscal, dada a 

massificação das relações jurídico-fiscais expressas num número crescente de contribuintes a 

serem fiscalizados e cobrados, aliada à uma crescente exigência de uma tributação justa, o que 

leva ao necessário incremento de exigências e procedimentos por parte do fisco também aqui 

no Brasil (NABAIS, 1998, p. 374-375). 

Desse modo, uma legalidade estrita também seria inviável do ponto de vista 

prático, haja vista que não seria capaz de controlar e prever toda gama de situações tributáveis 

que poderiam se identificar com a hipótese de incidência, antes apreensíveis por meio da 

descrição de uns poucos fatos e condutas, mas hoje existentes nas mais variadas formas.  

Além disso, no caso particular do nosso sistema tributário, conforme já visto, o 

número de tributos e a complexidade da legislação de regência torna inviável uma 

previsibilidade em tal grau, tanto para os especialistas das áreas contábeis e tributárias e, 

ainda mais, para os próprios contribuintes. 
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Desse modo, instala-se um círculo vicioso: Quanto mais se exige que a lei seja 

detalhista ao extremo na previsão dos elementos essenciais dos tributos, o que pode ser 

comprovado pela enormidade de demandas judiciais em que se aduz a ilegalidade de 

determinadas exações pela falta de verossimilhança com a hipótese legal prevista; mais se 

criam leis, muitas vezes casuísticas e extremamente detalhistas, as quais apenas contribuem 

para aumentar o grau de imprevisibilidade e comprometer a transparência do sistema 

tributário 

[...] não se pode esquecer que o princípio da determinabilidade não se 
confunde com um suposto dever de pormenorizar o mais possível ou 
de optimizar a pormenorização da disciplina dos impostos, uma vez 
que, quanto mais o legislador tenta pormenorizar, maiores lacunas 
acaba por originar relativamente aos aspectos que ficam à margem 
dessa disciplina, aspectos estes que, como facilmente se compreende, 
variarão na razão inversa daquela pormenorização. Ou seja, as 
especificações excessivas, porque se enredam na riqueza dos 
pormenores, perdem o plano de que partiram, acabando, ao invés, por 
conduzir a maior indeterminação (NABAIS, 1998, p. 377). 

 

No entanto, ao argumentarmos pela impossibilidade de uma legalidade estrita 

tomando por base a realidade de nosso sistema tributário, o qual peca por ser extremamente 

complexo e por não facilitar a concretização da justiça tributária, não buscamos uma solução 

em favor de uma legalidade mais aberta baseados na torpeza do próprio sistema; antes 

tomamos tal sistema como um conjunto de regras que, apesar do reconhecimento de sua 

imperfeição, necessita ser aplicado de forma racional, de modo a buscar realizar, da maneira 

mais eficaz possível, os valores e princípios consagrados constitucionalmente. 

Assim, partindo da constatação e compreensão da nossa realidade, é que 

entendemos que uma legislação que se arvore na tarefa de dominar de forma exaustiva a 

previsão de todas as situações concretas capazes de ensejar a incidência da norma impositiva 

de tributos, não deixando qualquer margem de livre discernimento ao aplicador da norma no 

enfrentamento da realidade, mesmo quando diante dos mais simples e transparentes sistemas 

tributários, apenas irá, sob o argumento da segurança jurídica, comprometer essa mesma 

 



 54

segurança jurídica, além de valores de justiça e de isonomia, os quais não podem deixar de ser 

levados em consideração na aplicação das normas tributárias. 

Desse modo é que, face à realidade, cuja mutação e riqueza não é possível prever 

e cristalizar em comandos legais – conforme se requer numa legalidade estrita – surgem 

argumentos bastante plausíveis pela atenuação, em matéria tributária, da legalidade, deixando-

se ao aplicador da lei uma margem de decisão que o permita discernir, frente ao caso 

concreto, se a hipótese de incidência se lhe aplica.   

Por outro lado, o reconhecimento da flexibilidade dos conceitos normativos que 

prescrevem as hipóteses de incidência não compromete a segurança jurídica de modo a 

impossibilitar ao cidadão a previsão dos fatos por eles praticados passíveis de tributação, haja 

vista que isso não torna o conteúdo normativo indeterminado e imprevisível. 

 Conforme dito acima, existem conteúdos mínimos que não podem ser 

desprezados, bem como valores e princípios a serem ponderados frente ao caso concreto. O 

que ocorre é que, aceitando os limites e as condições de uma teoria normativa cuja 

justificação encontra guarida tanto internamente, no sistema, quanto externamente, nos fatos, 

apenas se oferece ao aplicador do direito melhores condições de atender ao comando 

normativo frente aos valores inspiradores do sistema e à dinâmica da realidade.  

Além disso, também a Administração Pública está sujeita a Princípios 

constitucionais na aplicação da lei, princípios estes que não lhe permitiriam atuar de modo a 

comprometer a liberdade e a segurança do contribuinte, o qual, em caso de qualquer abuso, 

ainda poderia socorrer-se do controle Poder judiciário, cuja inafastabilidade garante-lhe ver 

revisto qualquer caso de ameaça ou efetiva lesão aos seus direitos. 

Assim, colocar simplesmente nos “ombros” do legislador a tarefa de salvaguarda 

da segurança jurídica e dos diretos fundamentais face às imposições tributárias é ignorar que 
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estamos num Estado Social e Democrático de Direito em que o primado da lei já foi superado 

pelo primado dos valores que inspiram esta mesma lei. 

A visão de que a regra prevista no art. 150, I, da Constituição, ao determinar ser 

vedado “exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça”, em combinação com o art. 97 

do nosso Código Tributário, em que é determinado que a lei deve prever os elementos 

essenciais dos tributos (fato gerador, base de cálculo e alíquota) estaria a exigir do legislador a 

utilização de conceitos fechados e taxativos na determinação de tais elementos, é, portanto, 

fruto de uma visão positivista extremada que enxerga a lei como dotada de legitimidade 

inerente, ignorando toda uma gama de princípios e valores que legitimam sua aplicação e 

proporcionam sua eficácia o mais próxima dos ideais de proteção dos direitos fundamentais e 

da realidade. 

Os limites da legalidade variam de acordo com cada sistema jurídico 
considerado, mas também em cada caso concreto. Tanto a noção de 
limite formal como material são incapazes de oferecer padrões 
objetivos para certeza na aplicação do direito. 
Nesse contexto, o princípio da legalidade tributária não é de fácil 
aplicabilidade. Na verdade é um princípio carregado de carga 
valorativa e abstração, tais como os princípios mais vagos e de difícil 
precisão, como, por exemplo, a igualdade, a capacidade contributiva e 
a vedação ao confisco (ROSENBLATT, 2003, p. 187). 

 

Ferrajoli, ao estender a teoria do garantismo a outros ramos do direito, além do 

penal, deixa clara a necessidade de uma revisão da ciência da legislação, a fim de que seja 

instaurada uma legalidade garantista, esta entendida como a utilização da lei como 

instrumento de efetiva – e não apenas ideal – realização dos valores constitucionais, o que 

implica o reconhecimento das limitações inevitáveis de qualquer sistema jurídico. 

Por isso, hoje é tempo de uma ciência da legislação. Fala-se com 
resignação de decodificação, de supressão de deslegislação e de 
desregulação, como se se tratrasse de fenômenos naturais irrefreáveis. 
Trata-se, ao invés, de fenômenos políticos que chamam à 
responsabilidade da causa sejam os homens políticos que os juristas. 
Apenas um remodelamento do papel da lei, sustentado por uma 
renovada e atualizada ciência da legislação, pode reestruturar e em 
muitos casos instaurar uma legalidade garantista, ancorando-a 
solidamente à tutela dos direitos fundamentais. Obviamente isso não 
quer dizer exumar antigas ilusões iluministas de perfeita 
racionalidade. Deve antes, assistir-nos a plena consciência da 
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imperfeição inevitável de qualquer sistema jurídico e, além do mais, 
daqueles sistemas como os Estados democráticos de direito, que 
incorporam em suas Constituições valores e expectativas altas e até 
mesmo utópicas, mas de tudo realizáveis. Mas é precisamente esta 
consciência que deve assistir seja a legislação que a cultura jurídica na 
transformação e na projeção do direito (FERRAJOLI, 2006, p. 846-
847). 

 

3.3 O PRINCÍPIO DA ISONOMIA ALIADO AO CRITÉRIO DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA 

 

Seguindo o mesmo método utilizado quando nos referimos ao princípio da 

legalidade, determinado que, no presente estudo, daríamos preferência a analisar seus 

aspectos que afetam o Poder tributário, entendido como poder da administração para 

concretizar a cobrança de tributos por meio da aplicação das leis, passaremos à análise em 

relação ao princípio da isonomia. 

No entanto, apesar da ressalva acima referida, não podemos deixar de referir sobre 

o importantíssimo papel que este princípio desempenha junto ao legislador. Com efeito, o 

princípio da igualdade, entendido como princípio estruturante do sistema constitucional como 

um todo, deita sua influência sobre todo o ordenamento jurídico, de forma a exigir não apenas 

uma igualdade formal perante a lei, mas também uma igualdade material, esta entendida como 

a exigência de que o conteúdo da lei promova a isonomia. 

O actual princípio constitucional da igualdade obriga também o 
senhor da lei: de um lado, obriga-o a não fazer discriminações ou 
igualizações arbitrárias ou carecidas de justificação ou fundamento 
material racional, a não fazer discriminações assentes em critérios 
subjcetivos ou em critérios objecivos, mas aplicados em termos 
subjectivos e a respeitar os direitos subjecivos de igualdade (ou seja, 
tratar igualmente o que é constitucionalmente igual e desigualmente o 
que é constitucionalmente desigual) – igualdade na lei; de outro lado 
obriga-o positivamente a fazer discriminações ou a adoptar 
tratamentos desiguais a fim de criar, seja um mínimo desigualdade 
como ponto de partida ou igualdade de oportunidades ou de chances, 
dependente do grau de satisfação das necessidades primárias dos 
indivíduos (alimentação, vestuário, habitação, saúde, segurança social, 
educação), seja um mínimo de igualdade como ponto de chegada ou 
igualdade de resultados, dependente principalmente da satisfação 
dessas necessidades primárias e, complementarmente, do rendimento 
produtivo, dada sua utilidade para o crescimento econômico, e dos 
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atributos pessoais, que levam a uma mais eficaz distribuição dos 
empregos – igualdade pela lei (NABAIS, 1998, p. 435-436). 

 

Assim, o princípio da isonomia é pressuposto básico para que se alcance a justiça, 

erigida a objetivo fundamental do Estado brasileiro, conforme previsto no art. 3º da 

Constituição. Porém, a mera previsão explícita de tal princípio proporciona uma justiça 

formal, que, apesar de necessária, não é suficiente. “Mesmo que todos sejam formalmente 

tratados de igual modo, não são tratados, porém, de maneira justa se o princípio ou o critério 

não é justo. Justiça material exige orientação por princípios” (TIPKE, 2002, p. 20). 

E tal orientação deve guiar o legislador no momento da elaboração das regras 

jurídicas. Apesar de a justiça ser um conceito valorativo e abstrato, não se pode entender que 

o Direito Positivo esteja dele dissociado,  

[...] as Constituições dos Estados de Direito não permitem que o 
Direito Positivo seja dissociado da Ética. Elas partem do pressuposto 
de que é possível reconhecer o que é justo e o que é injusto. A 
Constituição brasileira declara-se por uma sociedade livre, justa e 
solidária (TIPKE, 2002, p. 21). 

 

Por sua vez, o Princípio da Isonomia, baseado no ideal abstrato de justiça, também 

necessita de regras concretas nele inspiradas, a fim de se fazer eficaz. Desse modo, as regras 

devem trazer implícitos em seus conteúdos os ideais de justiça e de isonomia. Uma regra 

ofenderia o princípio da igualdade “quando um grupo de destinatários da lei fosse tratado 

distintamente apesar de não existirem, entre os diferentes grupos, diferenças de tal maneira e 

importância que possam justificar o tratamento desigual” (TIPKE, 2002, p. 24). 

No entanto, o juízo acerca da presença ou não de isonomia em uma determinada 

regra necessita de um critério que possa ser utilizado como diferenciador das situações e dos 

sujeitos, ou seja, qual a característica, em cada caso, que deve se levar em conta para entender 

determinada categoria ou grupo como diferente de outros e, por isso, merecedores de 

tratamento diferenciado.  
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O princípio da isonomia, por si só, não fornece esse critério, o qual deve ser 

escolhido pelo legislador, por isso que, segundo Tipke (2002, p. 24), “O princípio da 

igualdade é, assim, neste sentido, ‘um cheque assinado em branco’”. 

Logo, é o legislador que, ao elaborar as leis, deve encontrar tais critérios por meio 

do exercício de uma ponderação entre o princípio que fundamenta a norma que estabeleceu o 

tratamento desigual e o princípio que serve de critério de comparação. 

Especialmente, em matéria tributária, nossa Constituição prevê, no art. 145, §1º, 

que, “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte”. Aí, pois, está o critério que vincula o legislador na 

elaboração das leis tributária, critério este que servirá de justificativa, perante a isonomia, aos 

tratamentos desiguais previstos na lei: a capacidade contributiva (TIPKE, 2002, p. 25-28). 

Acima utilizou-se a palavra vinculação, tendo em vista que, apesar de o texto 

constitucional referir-se ao termos “sempre que possível” a capacidade contributiva deve ser 

invariavelmente observada nas normas de imposição de tributos, sobretudo18, mas não 

apenas naqueles com caráter fiscal. 

                                                           
18 O princípio da capacidade contributiva deve reger tributos de caráter fiscal, atentando-se para o fato de que 
hoje no Brasil, diversas contribuições criadas pela União, apesar de se justificarem como medidas de caráter 
extra-fiscal, possuem, em verdade, caráter eminentemente arrecadatório, desviando-se, inclusive, da sua 
finalidade, como é o caso da CPMF – Contribuição “provisória” sobre movimentação financeira, a qual teve seu 
prazo de vigência prorrogado e sua alíquota aumentada, conforme verifica-se no art.75, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias : 

 Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação 
ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de que trata o art. 74, instituída pela Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é 
também prorrogada por idêntico prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 21, de 1999)

§ 1º Observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da contribuição será de 
trinta e oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de trinta centésimos, nos meses subseqüentes, 
facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites aqui definidos. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 21, de 1999) 

§ 2º O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios financeiros 
de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
21, de 1999) 

§ 3º É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão destinados ao 
custeio da saúde e da previdência social, em montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, 
prevista e não realizada em 1999. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 21, de 1999) (Vide ADIN nº 2.031-5) 
 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc21.htm#art75
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São inúmeras as justificativas para que o princípio da capacidade contributiva 

tenha sido adotado em nosso sistema constitucional como critério a ser observado na criação 

de leis impositivas de tributos.  

Primeiro, como critério de concretização de justiça, a capacidade contributiva 

revela-se como princípio de cunho realista, pois determina que os contribuintes paguem 

tributos de acordo com sua real capacidade econômica, inclusive servindo para justificar 

normas isentivas quando o contribuinte demonstrar ausência de qualquer capacidade 

contributiva. 

Para Tipke (2002, p. 28-30), a capacidade contributiva deve ser entendida como a 

possibilidade que o contribuinte tem de contribuir, sem que tal contribuição comprometa o 

mínimo a sua sobrevivência digna. 

Deste modo, o princípio da capacidade contributiva significa: todos 
devem pagar impostos segundo o montante da renda disponível para 
o pagamento de impostos. Quanto mais alta a renda disponível, tanto 
mais alto deve ser o imposto. Para os contribuintes com rendas 
disponíveis igualmente altas o imposto deve ser igualmente alto. Para 
contribuintes com rendas disponíveis desigualmente altas, o imposto 
deve ser desigualmente alto (TIPKE, 2002, p. 28-30). 

 

Justamente por isso é que, do ponto de vista da capacidade contributiva, merecem 

crítica os impostos cumulativos e indiretos incidentes sobre a produção e o consumo, haja 

vista que, em razão da sua repercussão econômica, acabam onerando o consumidor final em 

igual proporção, não levando em conta a capacidade contributiva individual de cada um. 

Voltando-nos para o tema do trabalho, que requer especial atenção à atividade 

executiva da cobrança de tributos, já que analisamos a norma que busca coibir condutas 

praticadas com finalidade elisiva, é de chamar a atenção para o fato de que também no atuar 

da administração, o princípio da isonomia e a capacidade contributiva, esta segunda como 

critério concretizador do primeiro, têm enorme influência e relevância. 

Por ser um comando dotado de alto valor prático, necessário se faz que o atuar da 

administração, garanta que, na prática, o pagamento dos tributos seja efetuado com base na 
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real capacidade contributiva dos contribuintes, evitando sonegações ou mesmo 

comportamentos elisivos que, apesar de não serem praticados com infringência da lei, 

comprometam a isonomia e a justiça tributárias. 

No entanto, não é suficiente que as leis tributárias cuidem de uma 
repartição isonômica da carga tributária. Que “todos são iguais perante 
a lei” significa também 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. Portanto deve-se ver o direito material e o direito 
procedimental como uma unidade. O cumprimento do princípio da 
igualdade depende não apenas da lei material, mas, no final das 
contas, dos créditos tributários, que as autoridades da Administração 
Fazendária realmente constituem por meio do lançamento (TIPKE, 
2002, p. 25). 

 

A norma geral anti-elisão, prevista no art. 116 do Código Tributário Nacional19, 

objeto deste trabalho, ao prever faculdades à administração que possibilitem a sua atuação 

de modo a prevenir certas práticas com a finalidade de minimizar carga tributária pela 

manipulação, ainda que legal, de determinadas situações passíveis de gerar incidência 

tributária, possui enorme relevância no cumprimento e garantia do princípio da isonomia e na 

observância da capacidade contributiva frente a condutas que possam comprometer a justiça 

fiscal. 

Sobre o tema do presente trabalho, é importante notar que, a passagem de 

uma legalidade estrita para uma tão só legalidade em matéria tributária, implicando 

reconhecer à administração uma margem de livre decisão frente aos casos concretos, 

privilegia a praticidade e ainda abre margem para que outros princípios como o da 

isonomia e os deles decorrentes (capacidade contributiva, justiça fiscal) sejam também 

influentes no processo de aplicação das leis tributárias, representando, assim, uma 

grande ferramenta contra as distorções e injustiças geradas pela evasão e elisão fiscais. 

Aliás, uma tal atenuação ainda pode decorrer de um outro suporte ou 
fundamento – a imprescindibilidade de uma luta eficaz contra a fraude 

                                                           
19  Sobre a norma geral antielisão do art. 116 do CTN, trataremos em capítulo próprio. 
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e a evasão fiscais extraordinariamente facilitadas nos tempos que 
correm, dada a hipertrofia e complexidade técnica da generalidade da 
legislação fiscal. Pois bem, uma tal luta para ter êxito, não se 
compadece com o princípio da tipicidade rigidamente entendido, que 
deixe a administração fiscal totalmente manietada e dependente de 
estritas determinações legais, e impedida assim de acompanhar a 
capacidade inventiva e ilimitada das pessoas e da vida (NABAIS, 
1998, p. 381-382). 
 

 

3.4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE LIBERDADE E DE PROPRIEDADE 

 

Os direitos fundamentais, entendidos como os direitos do cidadão positivados e 

protegidos constitucionalmente, impõem limites à atuação do Estado, agora condicionado à 

garantia e proteção de tais direitos invioláveis. 

Tais direitos fundamentais também possuem estrita ligação com o princípio da 

legalidade, já estudado em capítulo anterior, na medida em que dirigem ao legislador a 

obrigação de possibilitar sua efetivação por meio da lei e de se abster de limitá-los sem 

quaisquer critérios que justifiquem tais limitações, sob pena de estar, na verdade, violando 

direitos fundamentais, violação esta que deverá ser extirpada do ordenamento por meio da 

ação do Poder judiciário. 

 

3.4.1 O direito fundamental de liberdade 

 

No caso específico do direito de liberdade do cidadão de comandar a própria vida 

da forma como melhor lhe aprouver, podemos dizer que se trata de um direito genuinamente 

liberal, posto que seu aprimoramento do ponto de vista teórico se deu com o fim dos regimes 

totalitários e foi uma das principais bandeiras do Estado liberal, podendo ser chamado, na 

lição de Ferrajoli de “garantias liberais ou negativas”, pois “consistem unicamente nos 
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deveres públicos negativos ou de não fazer – de deixar viver e deixar fazer – que têm por 

argumento prestações negativas ou não prestações” (FERRAJOLI, 2006, p. 793-794). 

Nesse contexto o direito de liberdade, ou seja, de autodeterminação e livre 

direcionamento da própria vida, encontra-se explicitamente regrado pelo art. 5º, II da 

constituição federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei”. Assim, apenas a lei, atendendo às limitações de ordem formal e material 

acima referidas, poderá impor limites à liberdade dos cidadãos. 

Atentando para a amplitude dos direitos de liberdade, que incluem desde a 

liberdade mais básica de ir e vir, tutelada pelo direito penal, até a liberdade de organização 

livre da própria vida do ponto de vista econômico e social, esclarecemos que, no presente 

trabalho, tratamos do direito de liberdade do contribuinte de organizar seus negócios da forma 

como melhor lhe aprouver, inclusive buscando proteger sua propriedade por meio da 

diminuição da carga tributária sobre ele incidente.  

No entanto, tal direito, conforme dito acima, pode ser limitado pela lei, desde que 

observados os valores e princípios que o próprio Estado social e democrático de direito 

impõe. Com efeito, a lei que impõe obrigações tributárias representa uma limitação da 

liberdade do cidadão no que concerne ao dever de este pagar os tributos previstos na lei, 

indispensáveis para o financiamento das obrigações do Estado para com a sociedade. 

Aqui vale referir que a limitação operada pelas leis tributárias à liberdade do 

cidadão não se identifica unicamente com a obrigação de este cumprir as normas que 

diretamente impõem um certo tributo a pagar, mas também se realiza por meio das normas 

que estabelecem a prática ou a vedação de determinados comportamentos em favor da 

arrecadação tributária. 

Assim é que as chamadas obrigações tributárias acessórias e as normas anti-

elisivas podem limitar a liberdade do contribuinte justamente para possibilitar, ainda que de 
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forma indireta, a concretização das normas impositivas de tributos, tudo com a finalidade de 

preservar a receita necessária ao cumprimento dos deveres do Estado Social e ainda 

aproximar o sistema tributário dos ideais de justiça, concretizados pela cobrança de tributos 

com base na efetiva capacidade contributiva de cada cidadão. 

Logo, a questão da liberdade do contribuinte para regular seus negócios da forma 

como melhor lhe aprouver não abrange unicamente a vedação de práticas de condutas 

legalmente proibidas. Hoje, com a aproximação da ética do direito, exige-se dos particulares 

um plus em relação ao mero cumprimento da lei. 

Com efeito, a boa-fé, a proibição do abuso de direitos e de formas também estão a 

limitar a liberdade dos cidadãos e, por via de conseqüência, dos contribuintes no que concerne 

ao cumprimento de suas obrigações tributárias.  

O tema do presente trabalho, conforme já referido, trata justamente dos limites 

que, levando-se em conta os valores e objetivos fundamentais do Estado social e democrático 

de direito, podem e/ou devem ser impostos aos contribuintes em favor da arrecadação 

tributária. 

 

3.4.2 O direito fundamental à propriedade? 

 

Passando para o tratamento dos limites de atuação do Poder tributário na esfera da 

propriedade privada, erigida na Constituição à categoria de direito fundamental, é de referir 

que tal direito também limita a atuação do Poder tributário, o qual não pode expropriar o 

contribuinte de forma arbitrária ou excessiva, o que configuraria a prática de confisco, 

expressamente vedado em nossa Constituição. 

No entanto alguns doutrinadores, sob o argumento de que a imposição de tributos 

intervêm na esfera da propriedade, entendida como expressão do valor liberdade, defendem, 
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com base nesta, a exigência uma estrita legalidade em matéria tributária, tal qual existe em 

matéria penal.  

Interessante visão acerca da possibilidade de enquadrar os direitos patrimoniais 

como direitos fundamentais é oferecida por Luigi Ferrajolli (2006, p. 840), para quem a 

associação dos direitos fundamentais de liberdade a uma figura de poder estruturalmente 

diversa, como é o direito de propriedade, seria um vício de origem, tendo em vista que, já na 

declaração dos direitos fundamentais do homem de 1.78920, a propriedade vinha inserida 

como direito fundamental do homem, mesmo não sendo categoria que se enquadrasse como 

direitos naturais e imprescindíveis da pessoa humana, mas sim na espécie por ele definida de 

“direitos-poderes sobre”. 

Segundo o mesmo autor, os direitos fundamentais não se poderiam confundir com 

o que ele classificou de “situações jurídicas – públicas e privadas, de poder e de dever”, entre 

as quais estaria inserido o direito de propriedade, uma vez que esta última seria adquirida com 

base em determinadas situações de desigualdade e exercitável unicamente mediante atos 

potestativos; já os direitos fundamentais teriam caráter universal e seriam a todos 

reconhecidos, independente de qualquer título, podendo, ainda, ser exercidos de modo 

independente de qualquer interferência na esfera de outros sujeitos. 

Além disso, os direitos fundamentais, ao contrário dos poderes de propriedade, 

seriam personalíssimos e inalienáveis (FERRAJOLI, 2006, p. 837-839). 

[...] o importante é que fique claro que os direitos fundamentais não 
têm nada que ver com os “direitos – poderes e nem mesmo com 
“capacidades”, pelo qual fique impedida a mistificação liberal da 
propriedade como liberdade e a não menos grave mistificação 
marxista da liberdade como liberdade de troca ou de mercado 
(FERRAJOLI, 2006, p. 841).  

 

 

 

                                                           
20 “[...] art. 2º: o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do 
homem, tais direitos são a liberdade, a propriedade e a resistência à opressão.” 
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Uma tal visão, apesar de reconhecidamente inovadora e, inclusive, contrária ao 

texto da nossa Constituição, que trata a propriedade como direito fundamental, seguindo o 

exemplo da declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789, é bastante interessante 

pelo que leva a refletir sobre conceitos e categorias aceitos quase que como verdades 

incontestáveis e que, na maioria dos casos, são usados irrefletidamente como 

justificativas de determinadas posições que encampam uma visão ultraprotecionista dos 

direitos de propriedade, equiparando-os, inclusive, à liberdade em esfera penal. 

Sobre o mesmo assunto também se debruçaram os filósofos Liam Murphy e 

Thomas Nagel, na obra intitulada “O mito da propriedade”. Para eles a noção irrefletida de 

um direito de propriedade, alçado à categoria de um direito natural do homem, gera 

problemas de ordem prática, haja vista que é utilizada como argumento de crítica ao sistema 

tributário que é pressuposto de viabilização de um tal direito de propriedade, pois, sem que 

haja a regulação coercitiva do Estado para garantir tal direito, este não seria sequer oponível 

aos particulares. 

Se existe um tema dominante que se faz presente a nossa discussão, 
ele é o seguinte: a propriedade privada é uma convenção jurídica 
definida em parte pelo sistema tributário; logo, o sistema tributário 
não pode ser avaliado segundo seus efeitos sobre a propriedade 
privada, concebida como algo dotado de existência e validade 
independentes. Os impostos têm de ser avaliados como um elemento 
do sistema geral de direitos de propriedade que eles mesmos ajudam a 
criar (MURPHY, 2005, p. 11). 

 

Desse modo, tomamos a observação acima como pertinente para que sejam 

repensados quais valores devem legitimar o Poder de tributar e ainda justificar os 

limites desse mesmo Poder. De fato, a segurança jurídica e a liberdade – entendidas 

apenas como proteção do direito individual de propriedade – não podem ser alçadas a 

valores máximos de qualquer sistema tributário de forma a predeterminar o conteúdo e 

o alcance do princípio da legalidade em matéria tributária.  

É ilegítimo, para fins de avaliação de um sistema tributário, fazer 
apelo a um nível básico de direitos de propriedade numa suposta 
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“renda pré-tributária”, pois essa renda é produto de um sistema do 
qual os impostos são um elemento inalienável. Não se pode nem 
justificar nem criticar um regime econômico tomando-se como norma 
independente algo que, na verdade, é uma conseqüência desse regime. 
Como dissemos, não há nada mais óbvio do que isso; mas como 
tentaremos demonstrar, também não há nada que se esqueça com tanta 
facilidade. É difícil saber qual deve ser a forma apropriada de um 
sistema de direitos de propriedade e como ele deve ser moldado pela 
estrutura tributária; para tentar resolver essas questões, temos que 
resolver também certas questões relativas à liberdade individual, à 
obrigação dos cidadãos uns para com os outros e à responsabilidade 
pessoal e coletiva. Os direitos de propriedade não são o ponto de 
partida dessa discussão, mas sua conclusão (MURPHY, 2005, p. 
13-14). 

 

Assim, tais valores, além de não se legitimarem por si sós, de forma abstrata e 

sem qualquer confronto com os casos da vida real, devem interagir com outros também 

presentes na Constituição e igualmente necessários ao equilíbrio do sistema de modo a que a 

fórmula de uma sociedade, livre, justa e solidária seja, na medida do possível, posta em 

prática. 

Reconhecemos que tais idéias, apesar de plenamente defensáveis, estão ainda 

em processo de germinação, o que as impedem de interferirem de modo decisivo na 

nossa doutrina e jurisprudência, seja porque ainda estão em sede de discussão e 

amadurecimento, seja porque o próprio sistema Constitucional ainda está 

ideologicamente moldado de forma que, algumas delas, tal como a defendida por 

Ferrajoli, para quem o direito de propriedade seria incompatível com a categoria dos 

direitos fundamentais, vá mesmo de encontro ao texto explícito da Constituição.  

No entanto, nada impede que os pensamentos acima apresentados comecem a ser 

avaliados pelos estudiosos e aplicadores do direito e passem a influenciar, ainda que de forma 

tênue, a visão hoje arraigada nos estudos tributários de que a segurança jurídica, como 

principal vetor de proteção de uma liberdade cujo aspecto primordial seria o direito de 

propriedade, teria necessária primazia sobre os demais princípios, de forma a justificar a 

necessidade, em matéria tributária, de uma legalidade estrita, como aquela prevista na esfera 
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penal, em que o valor liberdade, ao contrário, atinge um significado de direito fundamental 

pelo seu cariz universal, personalíssimo e inalienável. 

Sobre o tema do presente trabalho, é importante notar que, a atenuação do 

princípio da legalidade em matéria tributária, implicando reconhecer à administração uma 

margem de livre decisão frente aos casos concretos, privilegia a praticidade e ainda abre 

margem para que outros princípios como o da isonomia e os deles decorrentes (capacidade 

contributiva, justiça fiscal) sejam também influentes no processo de aplicação das leis 

tributárias, representando, assim, uma grande ferramenta contra as distorções e injustiças 

geradas pela evasão e elisão fiscais. 

Aliás, uma tal atenuação ainda pode decorrer de um outro suporte ou 
fundamento – a imprescindibilidade de uma luta eficaz contra a fraude 
e a evasão fiscais extraordinariamente facilitadas nos tempos que 
correm, dada a hipertrofia e complexidade técnica da generalidade da 
legislação fiscal. Pois bem, uma tal luta para ter êxito, não se 
compadece com o princípio da tipicidade rigidamente entendido, que 
deixe a administração fiscal totalmente manietada e dependente de 
estritas determinações legais, e impedida assim de acompanhar a 
capacidade inventiva e ilimitada das pessoas e da vida (NABAIS, 
1998, p. 381-382). 

 

3.5 O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS 

 

O tema dos deveres fundamentais não tem despertado na doutrina grande 

interesse, ao contrario do que se passa em relação aos direitos fundamentais. Jose Casalta 

Nabais  (1998, p. 15) encontra explicações para tal situação no “fenômeno mais amplo do 

escasso desenvolvimento teórico e dogmático das chamadas ‘situações jurídicas de sujeições 

passivas’ (isto e, das sujeições, deveres ou obrigações dos particulares)”.  

Com efeito, examinando as tensões que comandaram a passagem do Estado 

absolutista ao Estado liberal e deste ao Estado social, há que se reconhecer que o foco do 

direito sempre esteve, no primeiro caso, voltado para limitação dos poderes estatais e isso se 

explica pelo próprio contexto social, em que era premente limitar os poderes de um Estado 

absoluto; e, no segundo caso, preocupado com as obrigações ou deveres sociais do Estado, 
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tendo em vista incapacidade do modelo liberal para resolver antigos problemas sociais que se 

arrastavam desde a queda do antigo regime. 

 Desse modo, existe farta doutrina tanto tratando dos direito e garantias 

fundamentais como dos direitos sociais. Isto fica claro se tomarmos como exemplo a 

declaração dos direitos fundamentais do homem e também a positivação, na maioria das 

Constituições do atual mundo ocidental, dos direitos fundamentais individuais e sociais. O 

mesmo não ocorre com relação a uma declaração dos deveres do homem para com a 

sociedade. 

Jose Casalta Nabais  (1998, p. 17) também explica a ausência do tema dos 

deveres fundamentais no atual direito constitucional em razão do fato de que as Constituições 

Européias atuais, em sua maioria, terem surgido com a queda de regimes totalitários - após o 

termino da segunda guerra mundial e das ditaduras da década de setenta - o que explicaria a 

preocupação com a limitação dos poderes estatais, em detrimento da preocupação dos deveres 

fundamentais. 

No entanto, o atual estágio de desenvolvimento do Estado, em que os valores 

de liberdade e respeito aos direitos fundamentais parecem já estar bem consolidados, ao 

menos do ponto de vista formal, faz-se necessária um tratamento mais especifico do tema dos 

deveres fundamentais do cidadão, sobretudo porque hoje a configuração do Estado social 

democrático de direito como Estado Fiscal, conforme visto em capítulo anterior, reclama dos 

cidadãos uma maior colaboração no que diz respeito aos seus deveres para com o bem comum 

do corpo social. 

Nabais  (1998, p. 28) adverte para as perspectivas inadequadas acerca dos 

direitos fundamentais, chamando a atenção para o fato de que estes podem ser erroneamente 

tratados de dois modos: “o que os integra e esgota na temática dos direitos fundamentais, 
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como em geral e próprio das teorias liberais relativas ao homem, a sociedade e ao estado, e o 

que o concebe como mera expressão da soberania do estado”. 

Para o mesmo autor os deveres fundamentais são categorias jurídicas 

autônomas independentes dos direitos fundamentais, posto que não se configuram como 

meros reflexos negativos destes, ou seja, seus limites; e ainda menos como aspecto dos 

poderes de sujeição do Estado frente aos indivíduos (NABAIS, 1998, p. 36). 

No entanto, tal autonomia não distancia de forma estanque e abismática os 

deveres fundamentais da categoria dos direitos fundamentais ou mesmo dos poderes estatais, 

pois aqueles devem ser entendidos como categorias autônomas porém interligadas aos dois 

aspectos acima referidos, de modo a, junto com eles, formar o arcabouço necessário ao 

harmônico relacionamento entre Estado e cidadão, na busca da realização dos fins e valores 

constitucionalmente consagrados. 

Deste modo, os deveres fundamentais constituem uma categoria 
constitucional própria, expressão imediata ou directa de valores e 
interesses comunitários diferentes e contrapostos aos valores e 
interesses individuais consubstanciados na figura dos direitos 
fundamentais. O que não impede, e embora isto pareça paradoxal, que 
os deveres fundamentais ainda integrem a matéria dos direitos 
fundamentais, pois que, constituindo eles activação e mobilização 
constitucionais das liberdades e patrimônios dos titulares dos direitos 
fundamentais para realização do bem comum ou do interesse público 
(primário), se apresentam, em certa medida, como um conceito 
correlativo, contraste, delimitador do conceito de direitos 
fundamentais (NABAIS, 1998, p. 39).  

  

Canotilho  (1998, p. 493) também reforça o entendimento pela autonomia da 

categoria dos deveres fundamentais ressaltando a validade do princípio da 

assinalagmaticidade ou assimetria entre os direitos e os deveres fundamentais, reconhecendo, 

contudo, a conexão que pode haver entre eles, em alguns casos, e a total independência em 

outros, como o direito fundamental de pagar tributos, que não guarda correlação direta com 

nenhum direito fundamental. 
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Nosso texto constitucional não consagra expressamente os deveres 

fundamentais, porém tal fato não significa a sua inexistência, pois estes podem ser 

encontrados de forma implícita. No entanto, vale ressaltar que deveres fundamentais são 

apenas aqueles consagrados, explícita ou implicitamente no direito constitucional e que “por 

determinarem a posição fundamental do indivíduo, têm especial significado para a 

comunidade, configurando-se como posições jurídicas passivas, autónomas, subjectivas, 

individuais, universais e permanentes e essenciais” (NABAIS, 1998, p. 674-675). 

Mas o ponto importante é que: não há um rol explícito ou uma 
sistematização do deveres fundamentais do cidadão, simetricamente 
como ocorre com os diretos fundamentais. Assim ocorre no Capítulo I 
do Título II da Constituição Federal de 1988, onde está proclamado 
“Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”. Entretanto, em 
raros momentos, encontramos expressamente normas que atribuem 
deveres objetivos aos cidadãos, senão apenas aqueles deveres de votar 
e servir à justiça eleitoral (art. 14), de prestar serviço militar (art. 143), 
de defender e proteger o meio ambiente (art. 225), de proteger e 
amparar a criança e o idoso (artigos 227 e 229) e de compor o tribunal 
do júri, quando assim convocado (artigo 5º XXXVIII) (ABRAHAM, 
2007, p. 60). 
 

Para sua concretização, os deveres fundamentais dirigem-se ao legislador, pois, 

como normas de conteúdo abstrato, necessitam de regras que determinem diretamente os 

comandos a serem seguidos para sua realização. Assim sua consagração constitucional se 

apresenta como autorização ao legislador para legislar em favor da sua efetiva realização, 

quer seja por meio de normas proibitivas de certas condutas ou por normas que imponham 

comportamentos positivos, ou seja, de fazer. 

Partindo de tais considerações, não resta dúvida quanto à existência de um 

dever fundamental de pagar tributos que tem como fundamento a própria existência do 

Estado, visto como Estado fiscal, ou seja, aquele que, para cumprimento dos seus deveres 

sociais e finalidades essenciais, depende da contribuição dos indivíduos. 

Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem como 
um mero poder para o estado, nem como um mero sacrifício para os 
cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma vida em 
comunidade organizada em estado fiscal. Um tipo de estado que tem 
na subsidiariedade da sua própria acção (económico-social) e no 
primado da autorresponsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o 
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seu verdadeiro suporte. Daí que não se possa falar num (pretenso) 
direito fundamental a não pagar tributos (NABAIS, 1998, p. 679). 

 

Às razões apresentadas por Nabais, no texto acima, que justificam a 

inexistência de um pretenso direito fundamental a não pagar tributos, podemos somar as 

considerações feitas por Crawford Brough Macperson, quando este defende que os diretos de 

proteção da propriedade devem ser entendidos não como direitos unicamente individuais, mas 

também de toda a coletividade, revelando uma perspectiva inovadora de alargamento da 

noção da propriedade que englobe, além do direito de exclusão dos outros do uso e benefício 

de alguma coisa, também o direito individual de não exclusão (OLIVEIRA, 2004, p. 212). 

Vale ressaltar que, ao nosso ver, tais direitos de não exclusão, são defendidos 

pelo Estado quando do cumprimento de seus deveres sociais, deveres estes que não se 

concretizam sem a contribuição advinda dos tributos. 

 

3.6 ASPECTOS MORAIS DO RELACIONAMENTO ENTRE CONTRIBUINTES E 

ESTADO: A NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA “PRETENSÃO DE 

CORREÇÃO” A FUNDAMENTAR O DEVER DE PAGAR TRIBUTOS 

 

 

As questões que envolvem a relação entre fisco e contribuinte na imposição e 

pagamento de tributos demandam a análise não apenas do aspecto dogmático das regras de 

imposição tributária isoladamente consideradas mas também dos valores existentes no sistema 

e fora dele que inspiraram tais enunciados. Além disso, todo esse exame deve ser feito à vista 

de cada caso concreto. 

A discussão aqui travada insere-se no campo da Ciência do Direito, posto que, 

sem possuir qualquer conseqüência vinculante, simplesmente critica alguns aspectos da 

relação existente entre o fisco e o contribuinte, do ponto das vista das questões de ordem 

jurídicas a elas atinentes. 
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Do ponto de vista do estudo traçado nos pontos precedentes deste capítulo, pode-

se afirmar que a imposição tributária deve estar fundamentada na realização do princípio da 

capacidade contributiva.  

Assim, o fato imponível passaria a ser encarado não como tradicionalmente o é: 

fato gerador de efeitos jurídicos concretos, mas sim como índice de capacidade 

contributiva, conforme visto no ponto anterior. 

O princípio da capacidade contributiva revela-se no aspecto material 
do fato gerador. O aspecto material consiste, objetivamente, no 
pressuposto, no limite máximo e no parâmetro do dever tributário 
(ABRAHAM, 2007, p. 76). 

 

Isso acrescentaria, sem dúvida um conteúdo de maior legitimação das normas de 

imposição tributária, além de contribuir para o reforço da pretensão de correção no que 

concerne à justificação externa. 

Na fundamentação de uma norma segundo os critérios de validade de 
um ordenamento jurídico pode ser necessário interpretar as regras que 
definem os critérios de validade. Isso tem especial importância se, 
entre os critérios de validade, encontram-se limites constitucionais; 
por exemplo, um rol de direitos fundamentais (ALEXY, 2005, p. 227). 

 

Isso daria, inclusive, legitimidade para que houvesse, no discurso judicial, a 

declaração de inconstitucionalidade ou de invalidade de uma norma de imposição tributária 

que desrespeitasse a noção de capacidade contributiva. 

Daí a importância e a necessidade de que a pretensão de correção presente nas 

normas de imposição tributária esteja necessariamente aliada à fundamentação oriunda dos 

limites constitucionais, nesse caso, nos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da 

justiça, da solidariedade, da capacidade contributiva, entre outros. 

Além da questão da pretensão de correção e da legitimação das normas de 

imposição tributária em si, frente aos valores e princípios do sistema, vale salientar que outra 

questão de igual modo relevante é a da observância dessa mesma pretensão de correção e 

legitimidade no procedimento de imposição, ou seja, no conjunto de atos concatenados entre 
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si e ordenados funcionalmente à consecução de um efeito jurídico unitário: a exação tributária 

como efetivação de uma certa participação dos contribuintes na manutenção dos gastos 

públicos de acordo com uma capacidade contributiva expressa na realização de determinados 

pressupostos de fato definidos pela lei.  

Ao lado da pretensão de correção e legitimação que deve existir nas normas de 

imposição tributária e no processo de sua imposição, também o contribuinte deve agir de 

forma a contribuir para a máxima aproximação de uma justiça tributária do ponto de 

vista que todos contribuam, segundo suas capacidades e que o Estado empregue, com a 

máxima eficiência, os recursos arrecadados para prover os desígnios a que se propôs na 

Constituição. 

O princípio do dever fundamental de pagar o justo tributo possui base empírica no 

art. 3º, I da Constituição Federal e nos artigos constitucionais que distribuem competência 

tributária aos entes da federação, estando em correlação com o princípio do justo gasto do 

tributo afetado (ART. 167, IV da CF/88). 

Assim, existe base no ordenamento jurídico tributário que justifique ou não a 

justeza dos valores arrecadados a título de tributos. A par disso, o justo tributo, além de dar 

eficácia ao princípio da justiça tributária, na busca da igualdade, precisa estar intrinsecamente 

ligado ao princípio do justo e eficiente gasto do tributo arrecadado. 

Esta ética tributária a que nos referimos, segundo este autor, pode ser 
subdividida em duas espécies: a) ética fiscal privada, como conjunto 
de condutas que norteiam o cidadão-contribuinte que tem o dever 
fundamental de pagar tributos segundo sua capacidade contributiva, 
não lhe sendo ético contribuir a menos para o montante da riqueza 
social, em proporção ao que suas faculdades lhe permitam pagar e; b) 
ética fiscal pública, direcionada ao Estado, informada por quatro 
valores a saber: a liberdade, que consiste na aceitação da opção fiscal 
a ser adotada pelo contribuinte, desde que respeitada sua capacidade 
contributiva; a igualdade, no sentido de que todos que estiverem na 
mesma situação haverão de sofrer a mesma tributação; a segurança 
que pugna pela não tributação de surpresa, irracional etc.; e, 
finalmente, a solidariedade, ápice da efetivação da ética fiscal pública 
(ABRAHAM, 2007, p. 67-68).  
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Aí reside a conexão entre a moral tributária do Estado e a moral tributária 

do contribuinte pensada por Klaus Tipke (2002, p. 121), apta a proporcionar uma 

renovação moral do sistema que chegue a equalizar as tensões existentes entre a 

imposição tributária e o dever de pagar tributos.  
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CAPÍTULO 4 - OS LIMITES A QUE ESTÃO SUJEITOS OS APLICADORES DO 
DIREITO NA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS E DO CASO 
CONCRETO 

 
 

4.1 Interpretação e integração das normas tributárias 
impositivas – 4.1.1 Normas tributárias de interpretação 
e integração (artigos 107 do CTN) – 4.1.2 O emprego da 
analogia (At. 108, § 1º do CTN) – 4.1.3 A problemática 
da interpretação econômica (arts. 109 e 110 do CTN). 
 

 

Conforme discutido no capítulo em que tratamos do princípio da legalidade em 

matéria tributária, o presente estudo inclina-se ao entendimento que conclui pela 

impossibilidade de uma legalidade estrita em matéria tributária, tal qual a que rege o direto 

penal.  

Com efeito, em matéria tributária, as normas que criam tributos, apesar deverem 

conter seus elementos essenciais, não são capazes, pela imposição da própria linguagem e 

pela mutante realidade, de apreender e fixar de forma exaustiva e estanque todos os elementos 

necessários à identificação da hipótese de incidência e do fato que, praticado pelo 

contribuinte, faz recair sobre ele a obrigação de pagar determinado tributo. 

A atual noção de normatividade não comporta a identificação da norma com seu 

objeto, estando reconhecido que, no universo de aplicação do direito, não é possível haver, 

nem de maneira ideal, a referida subsunção do fato à norma, tão mencionada pelos adeptos do 

positivismo jurídico. Na norma tributária não há a possibilidade de se identificar hipótese de 

incidência com fato gerador, esperando-se que estes sejam idênticos. 

A abertura de horizontes provocadas pela hermenêutica filosófica, a 
afirmação democrática trazida pela retórica e pelas teorias da 
argumentação. A recuperação da importância das idéias de liberdade, 
justiça e segurança, a mudança do paradigma das regras para o dos 
princípios e dos valores, tudo isso elevou a teoria de interpretação a 
um novo patamar (TORRES, 2006, p. 179). 

 

A partir de tais idéias, fica claro que a efetivação das normas tributárias depende 

de sua interpretação, que deve ser feita à vista do caso concreto, levando-se em conta os 

 



 76

princípios e valores constitucionais pertinentes ao caso (segurança jurídica, liberdade, 

isonomia, capacidade contributiva, solidariedade, dentre outros) sem que qualquer um deles 

seja alçado, de forma prévia e abstrata, à categoria de valor ou princípio preponderante. 

No Brasil o positivismo tem procurado minimizar a importância da 
interpretação administrativa com defender a existência de “tipicidade 
fechada”, que é contradictio in terminis, e da legalidade absoluta. O 
art. 99 do Código Tributário Nacional expressa a adesão a esse 
raciocínio, ao estabelecer: “o conteúdo e o alcance dos decretos 
restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, 
determinados com observância das regras de interpretação 
estabelecidas nesta lei”. Quer dizer; o próprio CTN procura fechar e 
limitar a atividade regulamentar da Administração, estabelecendo 
regras para a interpretação das leis tributárias (art, 107 a 112) de modo 
pretensamente unívoco e seguro. Só que tais normas de interpretação 
carecem ela próprias de interpretação, tornando-se inócuas e vazias, 
como estamos a examinar, donde redunda que a interpretação 
administrativa ainda encontra amplo campo para sua efetivação 
(TORRES, 2006, p. 73). 

 

Assim, não se pode negar aos aplicadores do direito (Poder judiciário e Poder 

executivo) a tarefa de concretização das normas tributárias com base nos parâmetros acima 

revelados, o que implica dizer que a administração, ao examinar os casos a ela submetidos 

acerca da aplicação de normas impositivas e tributos, necessariamente e até por imposição do 

princípio da eficiência, deve proceder à interpretação da norma de forma a buscar que sua 

finalidade seja eficazmente cumprida.  

Não se pode perder de vista que o direito tributário, que se estrutura 
sobretudo a partir do discurso do legislador, necessita de 
complementação harmoniosa do trabalho da interpretação 
administrativa (TORRES, 2006, p. 70). 

 
 
O que não significa que possa exercer atividade que implique a criação de 

novos tributos, mas apenas que poderá submeter à norma tributária os casos que se 

enquadrem em sua finalidade. Por exemplo, se a finalidade da norma é tributar o lucro, 

deve o administrador incluir na base de cálculo do tributo o que efetivamente se 

configure como tal, nem aquém nem além. 

A máxima de que a elisão fiscal seria sempre permitida desde que não 
se utilizasse de meios ilícitos deve ser repensada e reformulada, de 
acordo com os postulados da jurisprudência dos valores e do pós-
positivismo. O excessivo apego ao formalismo e à interpretação 
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meramente literal, pautada em tipos e conceitos fechados, permitia a 
realização de manobras pelo contribuinte nas operações para reduzir 
sua tributação, fugindo da hipótese de incidência da norma tributária e 
se subsumindo em outra, de menor carga fiscal, em flagrante violação 
ao sistema tributário. Porém, agora, com a maior relevância e 
efetividade dos princípios jurídicos, os valores como a liberdade 
negocial, a autonomia privada e a proteção à propriedade particular 
passam a ser considerados, como numa balança em que serão 
ponderados, juntamente com valores igualmente importantes, como os 
princípios da capacidade contributiva, da solidariedade, da dignidade 
da pessoa humana, da boa-fé e da função social (ABRAHAM, 2007, 
p. 194). 

 

Passamos, assim, ao estudo da interpretação da norma tributária, procurando 

entender os limites a que a administração está submetida em tal tarefa, frente ao que foi acima 

fixado como ponto de partida e dando primazia ao pluralismo metodológico pela sua riqueza 

de perspectivas e conseqüente capacidade de melhor atender à resolução da aplicação das leis 

tributárias frente aos valores consagrados no ordenamento e à realidade que se apresenta 

mutante.  

 

4.1 INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS IMPOSITIVAS 

 

No ponto anterior, fixamos a opinião acerca dos valores e princípios que devem 

reger os aplicadores do direito na aplicação das normas impositivas de tributos do ponto de 

vista do espaço a eles aberto para concretizar o direito. Foi adotada a visão de uma 

interpretação voltada para a finalidade contida na regra com base na avaliação concreta dos 

fatos, do sistema jurídico e dos valores que o inspiram. 

 Passaremos agora, tomando como base argumentativa as considerações fixadas 

no ponto anterior, à análise dos dispositivos legais que contêm as normas sobre interpretação 

e integração do Direito Tributário.  

Esclarecemos que, a fim de não fugirmos do tema específico deste trabalho, 

delimitaremos o estudo agora empreendido ao campo atinente à atuação da 
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administração pública, buscando esclarecer de que forma tais regras de interpretação e 

integração limitam e regulam seu trabalho. 

Conforme anota Ricardo Lobo Torres (2006, p. 21), “as normas sobre a 

interpretação e a integração do Direito são ambíguas, insuficientes ou redundantes. 

Necessitam elas próprias de interpretação.” 

No direito brasileiro, além das normas gerais de interpretação e integração do 

direito, previstas na Lei de Introdução ao Código Civil, o Código Tributário Nacional previu, 

no Capítulo IV, do Título I, do Livro Segundo, normas específicas de integração e 

interpretação em matéria tributária.  

Na configuração do CTN é nítida a separação existente entre a aplicação das 

normas, sua interpretação e integração. Tal configuração é fruto de uma visão positivista 

reinante na época da elaboração do CTN, calcada no entendimento de uma legalidade estrita 

em matéria tributária, de modo a entender que as regras de imposição de tributos conteriam 

conceitos fechados e exaustivos e apenas em casos extremos deveriam ser integradas ou 

interpretadas. 

Ainda hoje inúmeros doutrinadores possuem tal entendimento, conforme já 

debatido em ponto anterior deste trabalho. Atualmente essa visão é causadora da obscuridade 

que cerca o tema. Exemplo disso é a diversidade de entendimentos sobre a matéria, inclusive 

no âmbito do judiciário, e a confusão quanto ao significado e alcance das categorias e 

métodos interpretação e integração do direito tributário. 

O CTN compendiou as regras de interpretação em capítulo próprio, 
juntamente com as de integração. Em capítulo anterior (Cap. III, 
Título I, Livro II), regulou a “Aplicação da Legislação Tributária”, 
nele incluindo a norma sobre a aplicação das leis interpretativas. Em 
outro capítulo intitulado “Fato Gerador” (Cap. II, Tít. II, Livro II), 
dispôs sobre a interpretação do fato gerador da obrigação tributária 
(TORRES, 2006, p. 28). 
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Outro aspecto relevante é reconhecer a contradição de ideologias presente no 

CTN, pois, ao tratar da aplicação das normas tributárias, inspirou-se na jurisprudência dos 

conceitos, que entendia aplicação e interpretação como uma só etapa. Assim, hoje, as normas 

sobre a interpretação do caso concreto estão no capítulo relativo à obrigação tributária 

(TORRES, 2006, p. 28). 

De modo que o CTN pretende extremar a interpretação da aplicação 
pelo critério topográfico de cuidar desta antes e depois do capítulo 
dedicado às normas sobre interpretação. Mas padece de insuperável 
contradição, ao aderir simultaneamente tanto às teorias que dão 
prioridade lógica à interpretação, quanto as que privilegiam o fato 
concreto e o momento da aplicação do Direito. Melhor teria sido, 
evidentemente, omitir as regras sobre a interpretação, posto que se não 
pode traduzir em linguagem normativa o relacionamento entre 
interpretação e aplicação do Direito Tributário. Embora o raciocínio 
jurídico se desenvolva sempre sob a forma do silogismo, não repousa 
cegamente sobre a lógica dedutiva, pois admite as valorações, a 
compreensão e a retórica (TORRES, 2006, p. 29). 

 

Com efeito, a separação entre aplicação e interpretação do direito é meramente 

fictícia, posto que tais momentos não se separam, ou seja, toda aplicação pressupõe uma 

interpretação e tais momentos, além de não poderem se dissociar, se co-implicam (TORRES, 

2006, p. 29-30). 

Além disso, a separação entre integração e interpretação traz, do ponto de vista 

prático, inúmeras contradições. Realmente, precisar a diferença entre os dois métodos, 

admitido-se que no caso da interpretação não há qualquer atividade criativa por parte 

do intérprete, ao contrário do que ocorreria com a integração, é uma falácia, pois tanto 

na interpretação como na integração existe atividade criativa que, em alguns casos, pode 

ser mais nítida e em outros não. 

A atividade é de criação, que se não confunde com o direito livre nem 
com o sentido que lhe atribui Trobatas ao defender o “poder criador da 
jurisprudência fiscal” ou que lhe deu Kelsen ao dizer que a aplicação é 
produção de normas individuais. Há criação porque o Direito se 
completa através da atividade que simultaneamente é arte e ciência, 
conhecimento e valoração. “A interpretação” diz certeiramente 
Dworkin, “visa a melhorar o objeto interpretado” (TORRES, 2006, p. 
45). 
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Ainda vale anotar que a analogia – entendida como espécie de integração - não 

implica criação do direito, do ponto de vista de incorporação de novos valores ao 

ordenamento, pois a norma que serve de base à analogia já preexiste no próprio ordenamento.  

Ricardo Lobo Torres (2006, p. 33) entende que a grande diferença entre 

interpretação e integração estaria, 

[...] em que, na primeira, o intérprete visa a estabelecer as premissas 
para o processo de aplicação através de recurso à argumentação 
retórica, aos dados históricos e às valorizações éticas e políticas, tudo 
dentro do sentido possível do texto; já na integração o aplicador se 
vale dos argumentos de ordem lógica, como a analogia e o argumento 
a contrário, operando fora da possibilidade expressiva do texto da 
norma. 

 

 Reconhece, contudo, 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, por exemplo, é fugidia” (TORRES, 2006, p. 34). 

Assim tornam-se por demais frágeis as distinções entre integração e interpretação, 

pois não se pode estabelecer com precisão seus contornos, de modo a identificá-las como 

categorias intrinsecamente autônomas e totalmente diversas, sendo de se reconhecer que a 

“diferença não é substancial, mas de grau ou de intensidade na atividade hermenêutica” 

(TORRES, 2006, p. 35). 

Assim, conclui Ricardo Lobo Torres que “o CTN deixou de apreender o processo 

hermenêutico em sua totalidade e em sua verdadeira natureza de concretização do direito” 

(TORRES, 2006, p. 44). 

Desse modo, conscientes das imperfeições e omissões do CTN no que se refere à 

aplicação, interpretação e integração das normas tributárias, passaremos a tratar dos 

dispositivos nele previstos para a interpretação (art. 107) e a integração (art. 108), sabendo de 

antemão que eles são insuficientes e, muitas vezes, inadequados para que se possa 

resolver todos os problemas surgidos na aplicação do direito tributário. 
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4.1.1 Normas tributárias de interpretação e integração (artigos 107 do CTN) 

 

O art. 107 do CTN assim dispõe: “A legislação tributária será interpretada 

conforme o disposto neste capítulo”. Após os esclarecimentos do ponto anterior, resta claro 

que a interpretação da legislação tributária não está limitada às regras de interpretação 

previstas a partir do artigo 107. Conforme visto, fora do próprio capítulo destinado à 

interpretação existem normas de interpretação do caso concreto, como o que ocorre no 

capítulo sobre a obrigação tributária. 

Além disso, também se podem invocar as regras de interpretação presentes na Lei 

de Introdução ao Código Civil, bem como se recorrer aos métodos consagrados pela 

hermenêutica mais moderna, baseada na consciência da incompletude das regras, na 

importância de se observar os valores e princípios que regem o ordenamento, bem como na 

consciência das limitações da linguagem, que apenas encontra seu real significado quando 

confrontada com o objeto. 

Sem fundamento, entretanto, seria falar em princípios próprios da 
interpretação do Direito Tributário, superadas que estão as posições 
em defesa do in dubio contra fiscum ou do seu contrário. O princípio 
da unidade é importantíssimo para a interpretação do Direito 
Tributário, porque significa que o intérprete deve buscar sempre a 
harmonia, a integração e a sintonia entre as normas e os princípios 
jurídicos. Atua na interpretação da Constituição Tributária, 
harmonizando os seus diversos sistemas e compatibilizando-os com os 
outros sistemas constitucionais, bem como na do Direito Tributário de 
nível ordinário, equilibrando as suas normas e princípios com os 
outros ramos do Direito. O princípio da unidade leva à consideração 
do Direito Tributário como sistema, mas não como sistema global e 
fechado de normas e valores (TORRES, 2006, p. 56).  

 

Como estamos aqui a tratar especificamente da interpretação e integração da lei 

promovida pela administração pública, vale expor a opinião de alguns doutrinadores sobre os 

agentes a quem se dirigem as regras de interpretação e aplicação previstas no CTN. 

Para Misabel Derzi  (2006, p. 677), 

O primeiro limite à interpretação se extrai do próprio princípio da 
separação dos poderes e da natureza das funções de cada um deles. O 
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poder executivo administra a coisa pública, executando de ofício a lei. 
Por isso, a rigor, a administração não interpreta a lei, pelo menos em 
tarefa oficial e definitiva, pois se a interpretação-aplicação da norma é 
questionada, haverá de prevalecer a interpretação feita pelo Poder 
judiciário. A definitividade, assim, da interpretação-aplicação do ato 
administrativo somente se manifesta, quando favorável ao contribuinte 
(arts. 146 e 156, IX). Portanto, a interpretação-aplicação que o agente 
fazendário faz é função limitada aos critérios jurídicos editados pelo 
Poder judiciário e condicionado à confirmação judicial. 

 

Discordamos do raciocínio da ilustre tributarista, tendo em vista que, a 

administração pública interpreta a lei ao aplicá-la e tal interpretação, ao nosso ver, é sim 

oficial e definitiva. O princípio da separação dos poderes não significa que a cada Poder seja 

conferida uma tarefa primordial exclusiva, ou seja, em matéria de interpretação das leis a 

última palavra é do Poder judiciário, mas isso não implica que a lei não possa e não seja, a 

cada dia, interpretada pela administração.  

Ao contrário, as discussões que chegam ao âmbito do Poder judiciário sobre a 

interpretação e aplicação das leis pela Administração são, ou deveriam ser, mínimas e 

pontuais diante de toda a atividade empreendida sem que seja necessária a intervenção do 

judiciário. 

Aliás, no exercício da aplicação das leis ao caso concreto, a administração pública 

é quem mais empreende a interpretação das leis, gozando seus atos de presunção de 

legalidade e legitimidade, a não ser que seja invocada a revisão de tais atos pelo Poder 

judiciário, o qual, aí sim, resolverá a questão de forma definitiva, impondo seu 

posicionamento tanto aos particulares quanto à Administração. 

No entanto, tal possibilidade de revisão dos atos administrativos pelo Poder 

judiciário não implica que “a administração não interpreta a lei, pelo menos em tarefa 

oficial e definitiva”, dependendo sempre de uma confirmação do Poder judiciário. Conforme 

dito, a revisão dos atos administrativos pelo Poder judiciário é excepcional, apenas sendo 

levada a efeito em caso de lesão ou a ameaça de lesão a direitos. 
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 Assim, mesmo se, ao aplicar a lei, a Administração a interprete em desfavor do 

contribuinte, ainda assim seu ato continuará válido e surtindo efeitos, a não ser que seja 

invocada a atuação do Poder Judiciário, o qual ainda poderá decidir pelo entendimento 

firmado pela Administração.  

O mestre Aliomar Baleeiro, em sua obra Direito Tributário Brasileiro  (2006, p. 

638), cuja atualização é empreendida por Mizabel Derzi, não faz esta distinção entre a 

liberdade da interpretação pelo Judiciário e pela Administração, inclusive quanto ao uso da 

equidade: 

Pela equidade, o intérprete e o aplicador não só suprirão a lei saliente, 
mas também interpretarão e adaptarão a lei que se apresenta absurda, 
em sua impessoalidade e generalidade abstrata, para as condições 
inusitadas do caso concreto. A autoridade fiscal e o juiz, à falta de 
elementos no art. 108, I, II e III, encontram na equidade, se lhe é 
concedida expressamente, condição exigida pelo art. 127 do CPC/73, 
meios de suprir a falta de norma adequada ao caso singular, ou mesmo 
para amortecer essa norma se nas circunstâncias específicas e inéditas 
ela conduzir ao iníquo ou ao absurdo, um e outro inadmissíveis dentro 
do sistema geral do Direto e da consciência jurídica contemporânea 
em nosso País ou em nosso tipo de estrutura econômica, política, 
social e institucional. 

 

Dando mostras do seu gênio, que faz perene e sempre atual sua obra, cabe ainda 

citar outra passagem em que o saudoso Aliomar Baleeiro, o qual já na época em que elaborou 

sua obra, no ano de 1970, se fazia sensível à doutrina mais recente acerca da interpretação das 

normas tributárias, referindo-se, inclusive, à capacidade econômica como critério de aplicação 

da lei tributária: 

A autoridade fiscal, destinatária do art. 108 do CTN, e também o juiz 
da causa fiscal verificarão, sucessivamente, no caso, as possibilidades 
da analogia, dos princípios gerais do Direito Tributário, dos princípios 
gerais do Direito Público e, se não existirem ou forem insuficientes, 
terão aberta a porta da equidade. Mas não poderão antepô-la a esses 
outros elementos de interpretação, na hierarquia que lhes concede o 
CTN. Não parece contida na “lógica razoável”, p ex., a tributação 
exigida em caso de absoluta inexistência de capacidade econômica do 
contribuinte de determinado fato gerador, dado que essa capacidade 
tributária serve de fundamento político e ético dos impostos. Não 
parece conter-se na “lógica do razoável”, por outro lado, eximir-se 
do tributo quem adquiriu essa capacidade econômica numa 
situação mal definida pelo fato gerador sob a jurisdição fiscal do 
Poder tributante (BALEEIRO, 2006, p. 684, grifos nossos). 
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Pela última parte do texto transcrito, vê-se, inclusive, que Aliomar Baleeiro não 

afasta a possibilidade de a autoridade fiscal interpretar a lei de forma a impor tributação a 

quem manifeste clara capacidade econômica e que, por uma má definição do fato gerador, 

poderia não sofrer a referida imposição tributária. 

Ricardo Lobo Torres  (2006, p. 61) vai além: 

Quem interpreta o Direito Tributário? Interpretam-no todos aqueles 
que o aplicam, eis que não se separam a interpretação e a aplicação da 
norma tributária, como já deixou claro a hermenêutica capitaneada por 
Gadamer. 

 

Assim, deixamos este ponto com o entendimento que ao administrador, como 

aplicador do direito, é facultada a interpretação das normas tributárias de maneira plena, 

devendo ele observar, além das prescrições do CTN, também outros parâmetros 

hermenêuticos de modo a confrontar a norma ao caso com base nos valores e princípios 

norteadores do sistema jurídico como uma unidade. 

 

4.1.2 O emprego da analogia (At. 108, § 1º do CTN) 

 

Dentre os métodos de integração do Direito Tributário previstos no CTN, a 

analogia tem especial importância para o estudo da norma contida no parágrafo único, do art. 

116 do CTN. Com efeito, tal método, conforme será demonstrado, é fundamental para 

prevenir condutas elisivas por meio de comportamentos que disfarçam a incidência da norma 

tributária a determinados casos. 

 Segundo Miguel Reale  (1995, p. 292), 

A analogia atende ao princípio de que o Direito é um sistema de fins. 
Pelo processo analógico, estendemos a um caso não previsto aquilo 
que o legislador previu para outro semelhante, em igualdade de 
razões. Se o sistema do Direito é um todo que obedece a certas 
finalidades fundamentais, é de se pressupor que, havendo identidade 
de razão jurídica, haja identidade de disposição nos casos análogos. 
Quando recorremos, portanto, à analogia, estendendo a um caso 
semelhante a resposta dada a um caso particular previsto, estamos, na 
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realidade obedecendo à ordem lógica substancial ou à razão intrínseca 
do sistema. 

 

De fato, a analogia premia o sentido da norma considerada como parte de um 

sistema jurídico dotado de princípios e valores, devendo se extrair de cada regra sua plena 

abrangência de modo a que o valor que ela busca concretizar, de fato, se realize com a 

máxima eficácia possível. Já tivemos oportunidade de expor nosso entendimento acerca dos 

limites lingüísticos da lei, o que inviabiliza que esta seja capaz de prever de forma exata e 

estanque todas as condutas que poderiam vir a ser enquadradas na hipótese de incidência de 

uma norma tributária. 

Além disso, vale ressaltar o papel fundamental que exerce o intérprete na 

concretização do direito, visto que ele é o elemento aglutinador entre a realidade e a norma, 

fazendo com que os valores nela consagrados se concretizem diante da realidade. Conforme 

assevera Bobbio (2007, p. 254), ao discorrer sobre o papel do intérprete na obra de Túlio 

Ascarelli : “Qual é, para Ascarelli, a função da interpretação resulta bastante claro a partir 

daquilo que foi dito acerca da sua natureza: a interpretação constitui ‘a ponte necessária entre 

o corpus iuris e a mutável realidade’”. 

Pois bem, sem que nos esqueçamos das observações acima alinhadas, o § 1º do 

art. 108, do CTN prevê: “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributos 

não previsto em lei.” De início, concordamos com Ricardo Lobo Torres  (2006, p. 120), 

quando este afirma que “a norma contém um núcleo de verdade incontestável, por coincidir 

com o próprio princípio constitucional da legalidade”. 

Com efeito, o que a norma previu foi, nada mais nada menos que: a analogia 

pode ser empregada na integração do direito tributário, mas de tal processo não pode 

resultar a criação de novo tributo. Isso, de fato, corresponde a uma regra jurídica totalmente 

voltada para realização do princípio da legalidade.  
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Ocorre que, a questão deixa a simplicidade quando enfocada pelas correntes 

partidárias da estrita legalidade em matéria tributária de um lado e, de outro, de uma simples 

legalidade tributária. 

Para os primeiros, a regra contida no artigo 108, § 1º, vedaria o empreendimento 

de qualquer processo integrativo por meio da analogia em relação a regras tributárias 

onerativas, ou seja, não se poderia enquadrar, por analogia, um fato ou negócio jurídico no 

campo de incidência de uma norma tributária, por se constatar que ele contém as mesmas 

notas da hipótese de incidência prevista especificamente na norma. Assim, em matéria 

tributária, apenas poderiam ser onerados os fatos literalmente previstos pelo legislador. 

Uma vez que já firmamos nosso posicionamento sobre os limites e alcance do 

princípio da legalidade em matéria tributária, tendo optado por um entendimento de que a 

legalidade em matéria tributária não se equipara à rigidez da legalidade em matéria penal, 

para nós, a questão acerca a possibilidade do emprego da analogia em matéria tributária se 

resolve com base nos parâmetros que firmamos sobre os limites e o alcance do princípio da 

legalidade e sobre o espaço de liberdade deixado ao intérprete para aplicação dos comandos 

impositivos de tributos. 

Desse modo, a leitura que fazemos do art. 108, § 1º é a de que o emprego da 

analogia em nosso sistema tributário é permitido, podendo, por meio dela, o fisco enquadrar 

na hipótese de incidência de uma determinada norma de imposição de tributos um fato ou 

negócio praticado pelo contribuinte que, apesar de não estar literalmente previsto no texto da 

norma, se identifica em suas notas essenciais com a hipótese de incidência nela prevista. 

O cuidado que deve ter o intérprete é para que não se distancie de tais notas 

essenciais, passando a tributar hipótese totalmente nova, ou seja, não prevista em lei.  

A respeito, citamos a preciosa advertência de Miguel Reale  (1995, 293): “É 

preciso, com efeito, ter muita cautela ao aplicar-se a analogia, pois duas espécies jurídicas 
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podem coincidir na maioria das notas caracterizadoras, mas se diferenciarem em razão de uma 

que pode alterar complemente sua configuração jurídica” . 

Por outro lado, conforme já referimos, a atividade administrativa está baseada em 

princípios e também vinculada aos valores e objetivos fundamentais do sistema 

constitucional, de modo que, se da sua atuação resultar abuso do poder tributário, este poderá 

ser revisto em processo de defesa administrativa pelo contribuinte ou mesmo em processo 

judicial. Em ambos os casos será observada a ampla defesa e o contraditório. 

O que não se pode é tolher o aplicador do direito do uso da analogia com base em 

uma segurança jurídica preestabelecida, em detrimento de outros princípios e parâmetros que 

também devem ser observados, tais como a isonomia, a capacidade contributiva, a justiça 

tributária etc. 

Sobre a questão do emprego da analogia, José Casalta Nabais liga sua rejeição à 

defesa, já ultrapassada, de uma estrita legalidade baseada na exacerbação da importância da 

segurança jurídica, em detrimento de outros valores presentes nos sistema e no preconceito 

existente quanto à atuação do fisco: 

Assim, e no concernente ao direito fiscal dos nossos dias, de um lado, 
estão ultrapassados os preconceitos de outras épocas, como da 
odiosidade do fisco e o do caráter excepcional das normas 
impositivas, que serviram de suporte a específicas teorias de 
interpretação jurídico-fiscais, como a que preconizava para casos 
duvidosos uma interpretação mais favorável ao contribuinte, ou a que 
pugnava por uma interpretação meramente literal, e, de outro, é visível 
o relevo de princípios constitucionais, mormente do princípio da 
igualdade tributária, que não podem deixar de ser chamados à colação 
na luta contra a fraude e a evasão fiscais. Daí que a generalizada e em 
larga medida acrítica rejeição da analogia na aplicação das normas 
jurídico-fiscais de tributação ou de imposição, em que a doutrina e a 
jurisprudência, cá dentro como lá fora, continua a insistir, não tenha a 
nossa adesão. Desde logo, por detrás desta rejeição absoluta da 
analogia ou, mais em geral, da integração das lacunas, parecem estar, 
afinal de contas, os mesmo preconceitos da odiosidade do fisco e do 
caráter excepcional do direito fiscal que, durante muito tempo, 
serviram de suporte à exclusão da interpretação extensiva, até porque 
a distinção entre esta e a colmatação das lacunas por analogia é, nos 
tempos actuais, fortemente problemática, havendo mesmo uma parte 
significativa da doutrina que a rejeita (NABAIS, 1998, p. 384-385). 

 
 

 



 88

Além desses argumentos, também é importante observar que, em nossa 

Constituição, na parte relativa às limitações ao poder de tributar, não existe qualquer vedação 

quanto ao uso da analogia em relação a normas tributárias de imposição de tributos, assim, 

ainda nas palavras de Nabais  (1998, p. 387) “o argumento invocado pela generalidade da 

doutrina para excluir a analogia tem sido o princípio da legalidade fiscal, que ver-se-ia 

afectado, no seus aspecto democrático e/ou aspecto de segurança jurídica, se se aceitasse a 

integração analógica das normas jurídico-fiscais”. 

 
 
4.1.3 A problemática da interpretação econômica (arts. 109 e 110 do CTN) 

 

Ponto de conflito na doutrina e exemplo das contradições ideológicas internas do 

CTN são os artigos 109 e 110 do código. Esses dispositivos tratam da aplicação do direito 

tributário frente aos conceitos e institutos definidos pelo Direito Privado. 

A esse respeito a doutrina se divide, uns afirmando que ele não estaria 

consagrando, no direito brasileiro, a chamada interpretação segundo o critério econômico, que 

consistiria em “apreender o sentido das normas, institutos e conceitos jurídicos, de acordo 

com a realidade econômica subjacente por detrás das formas jurídicas” (DERZI, 2006, p. 

689). 

Surgida na Alemanha, a interpretação econômica nada mais é que método de 

interpretação que dá primazia, na interpretação do caso concreto passível de ensejar a 

incidência de norma tributária, à essência dos atos e negócios em detrimento da mera forma, 

tudo para que a norma tributária incida da forma mais igualitária possível.  

Realmente, tal método foi degenerado na época do Reich facista, gerando enorme 

insegurança jurídica e albergando inúmeras arbitrariedades. Contudo, apesar de sua má 

utilização, não se pode entender que esses problemas advenham do método em si, antes se 

deram pelo modus operandi do próprio Estado Fascista que se instalara na Alemanha, país em 
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que o modo de interpretação econômica foi inicialmente pensado. É importante ressalvar que 

a interpretação econômica não foi elabora como instrumento do Estado totalitário, tendo sido, 

em verdade, por ele degenerado. Essa observação é importante a fim de retirar qualquer visão 

pré-concebida de que o método de interpretação econômica serviria à prática de 

arbitrariedades. 

Ao contrário, a interpretação econômica surgiu justamente como método para 

realizar o princípio da isonomia e da justiça tributária, tendo sido, após a superação do trauma 

do regime Fascista, reavaliada recentemente: 

Depois de um período de franco declínio na Alemanha, em que, como 
registra Heinrich Beisse, a jurisprudência adotou a tese da primazia da 
“estrutura normativa do direito civil” e da concepção da unidade do 
ordenamento jurídico, ressurgiu, nos últimos 20 anos, depurada e 
renovada, a interpretação, que se norteia, em certas situações 
especiais, pelo critério econômico (DERZI, 2006, p. 689). 

 

É importante observar que a interpretação denominada impropriamente de 

“interpretação econômica” e “que tem prestígio na jurisprudência dos tribunais germânicos, 

objetiva a apreensão teleológica da norma tributária, norteando-se por meio do princípio da 

igualdade” (DERZI, 2006, p. 689), sendo concepção de que a interpretação deve levar em 

conta a essência dos atos praticados em detrimento da mera forma. 

Além disso, qualificá-la como “interpretação econômica” distorce e limita o 

alcance da técnica. É que não se pode circunscrever a interpretação teleológica ao mero 

âmbito das questões econômicas atinente aos fatos jurídicos que ensejam a aplicação da 

norma tributária. Com efeito, os fatos que dão ensejo à incidência de tributos possuem vários 

aspectos, sendo, de fato, o aspecto econômico um dado bastante relevante para se analisar seu 

enquadramento na esfera de incidência do tributo, mas não o único. Interessante a respeito é a 

lição de Amílcar Falcão ao tratar do fato gerador da obrigação tributária: 

Uma peculiaridade, entretanto, possui esse fato juridicamente 
relevante para o Direito Tributário: constituir um critério, um índice 
ou um indício para a aferição da capacidade econômica dos sujeitos 
aos quais se atribui. Por outras palavras, em essência, substância ou 
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consistência é o fato gerador um ato econômico, ao qual o direito 
empresta revelo jurídico. Entenda-se bem a afirmativa que acabamos 
de fazer. Não se asseverou aqui, como aliás fazem certos autores, ser o 
fato gerador, simplesmente um fato econômico, o que se afiguraria 
incorreto; sim, por isso que, considerados pelo Direito para que se lhes 
confiram efeitos ou qualificações juridicamente relevantes, os fatos 
políticos, econômicos, sociais em geral, ou mesmo os do mundo 
físico, possam conceituar-se como fatos jurídicos. Quis-se assinalar, 
porém, que o aspecto o fato gerador que o legislador tributário 
considera para qualificá-lo é a sua idoneidade ou aptidão para servir 
de ponto de referência, de metro, de indicação por que se afira a 
capacidade contributiva ou econômica do sujeito passivo da obrigação 
tributária (FALCÃO, 1999, p. 29). 

 

Assim, hoje a questão de tensão entre a utilização desse modelo está diretamente 

relacionado com os princípios da igualdade e da legalidade. Aqueles que entendem pela 

impossibilidade de aplicação dessa interpretação em nosso direito entendem que o princípio 

da segurança jurídica tem primazia sobre os demais em matéria tributária, além de prezarem 

pela estrita legalidade nesse ramo, por isso entendem que uma interpretação teleológica deve 

ser evitada por causar riscos à segurança jurídica e por não se conformar com a estrita 

legalidade em matéria tributária 

O art. 109 reza que “os princípios gerais do Direito Privado utilizam-se para 

pesquisa e definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não 

para definição dos respectivos efeitos tributários”. Pela simples leitura do dispositivo 

entende-se que os efeitos tributários seriam independentes dos Princípios Gerais do Direito 

Privado, que serviriam apenas para que fossem fixados o conteúdo e o alcance dos seus 

próprios institutos.  

O art. 109 pretende fornecer, em forma geral e sintética, a diretriz para 
extremar-se a fronteira entre o Direito Privado e o Tributário, 
resguardando a autonomia deste. O legislador reconhece o império das 
normas de Direito Civil e Comercial quanto à definição, conteúdo e 
alcance dos institutos, conceitos e formas consagradas no campo 
desses dois ramos jurídicos, opulentados por 20 séculos de lenta 
estratificação. A prescrição, a quitação etc. conservam, no Direito 
Financeiro, quando este não houver norma expressa em contrário, a 
mesma conceituação clássica do Direito Comum. O mesmo ocorre 
com relação aos contratos e às obrigações em geral. Mas o direito 
tributário, reconhecendo tais conceitos e formas, pode atribuir-lhes 
expressamente efeitos diversos do ponto de vista tributário 
(BALEEIRO, 2006, p. 685). 
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A única ressalva, e talvez até injusta, que temos a fazer sobre o entendimento 

acima exposto – injusta porque não sabemos se seu autor deu-lhe tal sentido – seria a de que, 

se tomarmos a passagem “mas o direito tributário, reconhecendo tais conceitos e formas, pode 

atribuir-lhes expressamente efeitos diversos do ponto de vista tributário” para entendermos 

que o autor quis referir que a atribuição, pelo Direito Tributário, de efeitos fiscais diversos aos 

institutos apenas pode ser feita pela lei e não por interpretação da Administração, com ele não 

concordamos, pelas razões já expostas acerca do alcance do princípio da legalidade em 

matéria tributária e pelas próprios argumentos contidos no ponto 4.1.1. do presente trabalho. 

 Assim, não se pode negar que tal entendimento do art. 109 previne as práticas 

elisivas e o abuso de formas do Direito Privado com a finalidade de escapar da incidência 

tributária.  

A respeito, Sacha Calmon tece considerações em que também concorda com a 

visão de que o artigo 109 busca, principalmente, evitar o abuso de formas do direito Privado 

com o intuito de elidir a incidência tributária: 

Para evitar o abuso das formas de Direito Privado, permite-se ao 
legislador, por exemplo, equiparar a um contrato de locação, para fins 
de imposto de renda (em que o aluguel é tributado), um contrato de 
comodato (cessão de uso gratuita), salvo se entre parentes próximos. 
O dispositivo visa evitar que, através de “negócios jurídicos 
indiretos”, os particulares elidam a tributação, dizendo “comodato” 
onde, v. g., existe locação. Outro exemplo é a realização de um 
contrato de sociedade em que em que um dos sócios entra com um 
imóvel e outro com dinheiro, na integralização dos respectivos 
capitais, seguindo-se o distrato, saindo com o imóvel o sócio que 
entrou com o dinheiro, e com dinheiro o que entrou com o imóvel. A 
intentio facti era vender o imóvel. O contrato de sociedade (intentio 
juiris) foi feito somente para elidir o pagamento do imposto sobre 
transmissão de bens imóveis, que, no caso de formação e extinção de 
sociedades, não incide em razão de imunidade constitucional 
(COELHO, 2001, p. 572). 

 

A única ressalva que fazemos ao pensamento do tributarista é a de que esse, por 

entender pela estrita legalidade em matéria tributária, afirma que o art. 109 dirige-se apenas 

ao legislador, devendo apenas ele prever os fatos ou negócios indiretos que podem ser 
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incluídos no campo de incidência de determinado tributo, por se constatar que aqueles, em 

realidade, se identificam com o fato gerador da obrigação tributária. 

O art. 109 muniu o legislador de meios para enfrentar o abuso das 
formas de Direito Privado não significando, conclusivamente, 
permissão para “interpretação econômica dos fatos geradores” pelos 
intérpretes (juristas, funcionários do Executivo, juízes) (COELHO, 
2001, p. 572). 

 

Com efeito, por todo raciocínio que tecemos quando tratamos dos limites e 

alcance do princípio da legalidade no Direito Tributário, realmente a norma do art. 109 

restaria muito bem intencionada, mas de aplicabilidade prática seriamente 

comprometida, caso se entendesse que seu comando se dirige apenas ao legislador. 

Conforme esclarecido, a lei possui limites de ordem lingüística e até prática para 

prever de forma exata e estanque todas as condutas que poderiam vir a ser enquadradas como 

abuso de forma unicamente para prevenir a incidência de norma tributária. 

Assim, entender que a norma do art. 109 estaria direcionada apenas ao legislador, 

comprometeria severamente sua eficácia no sistema. Segundo Humberto Ávila (2006), a 

eficácia dos fins das normas jurídicas é de grande importância na concretização de valores e 

bens protegidos pelo sistema.  

Para o referido autor, a norma tributária tanto pode possuir eficácia oneratória ou 

eficácia formativa. No caso da primeira, por ser norma cuja finalidade é a busca de receitas e 

a repartição de encargos, esta “deve ser avaliada de acordo com um parâmetro de justiça – a 

capacidade contributiva”, devendo ainda ser interpretada não com base unicamente na 

finalidade “obtenção de receita”, que não é capaz de justificar, do ponto de vista dos valores 

constitucionais, a imposição do tributo (ÁVILA, 2006, p. 83-84). 

Ou seja, a finalidade de obtenção de receitas, por si só, não justifica a norma de 

imposição de tributos, sendo certo que tal intervenção no patrimônio particular apenas tem 

legitimidade, no Estado social e Democrático de direito, se for levada a termo de forma 
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justa e igualitária, tendo como parâmetro distintivo a capacidade contributiva. Assim, 

tais normas, do ponto de vista de sua eficácia, devem ser avaliadas de acordo com um 

parâmetro de justiça, haja vista que a persecução do objetivo meramente fiscal 

“conduziria a uma ampliação ainda maior das obrigações tributárias” (ÁVILA, 2006, p. 

84). 

Já as normas chamadas por Humberto Ávila (2006, p. 84) de diretivas, “que 

dizem respeito à persecução indireta e motivada de finalidades administrativas concretas, 

funcionam de outro modo”. Para o referido autor, uma vez que tais normas exercem 

influência sobre comportamentos, elas afetam direitos e liberdade dos contribuintes, devendo 

ser avaliadas em sua finalidade “quanto à compatibilidade com os direitos fundamentais (por 

exemplo, liberdade, propriedade, esfera privada)” (ÁVILA, 2006, p. 84). 

Assim, tais normas, por possuírem eficácia formativa (imposição de certos 

comportamentos), devem ser avaliadas com base na proporcionalidade, de modo a que o 

comando da norma que implique sacrifício do direito fundamental seja compatível com sua 

finalidade (ÁVILA, 2006, p. 83). 

Tomando como exemplo a norma do art. 109, que possui clara eficácia formativa, 

visto que interfere na liberdade de adoção de determinados comportamentos que desvirtuem 

as formas do Direito Privado unicamente, para afastar a incidência de norma tributária de 

eficácia oneratória, e impõe a desconsideração do negócio realizado com abuso de forma, de 

forma a tributar o fato ou negócio que, à primeira vista, estaria fora do seu campo de 

incidência, tem-se que tal norma deve ser avaliada sob a ótica da proporcionalidade, 

devendo-se perquirir se ela impõe sacrifício ao direito de liberdade de disposição dos 

próprios negócios de intensidade adequada à sua finalidade.  

Ou seja, se a norma do art. 109 busca evitar que comportamentos indiretos do 

contribuinte disfarcem a ocorrência da hipótese de incidência de uma norma tributária de 
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eficácia oneratória, esta se justifica na medida em que impõe a desconsideração do fato ou 

negócio realizado com abuso de forma e determine que a norma tributária oneratória incida 

onde efetivamente se demonstre que houve sua hipótese de incidência, com a concretização 

de determinada capacidade contributiva, realizando assim justiça fiscal e a isonomia. 

Tal análise, que põe em evidência a eficácia das normas tributárias, possui, 

segundo Ávila (2006, p. 83), “repercussão decisiva para a própria construção do Sistema 

Tributário, na medida em que amplia a base de pesquisa do cientista e do aplicador do 

Direito”. 

Com efeito, a análise circunscrita aos meros enunciados lingüísticos e 
às estruturas lógicas desconsidera tanto os efeitos externos das normas 
tributárias quanto os critérios de controle da eficácia dessas normas. 
Esta nova perspectiva, ao incluir a eficácia das normas como um dos 
elementos para a construção do Sistema Tributário, permite avaliar e 
controlar elementos que normalmente são desconsiderados. Alguns 
exemplos podem demonstrá-lo. Primeiro: o exame meramente 
conceitual da imunidade das instituições de educação e assistência 
social não irá analisar o princípio da liberdade de concorrência, porque 
sua compreensão não é essencial para conceituar a imunidade. Se, 
porém, for focalizada a eficácia da incidência da regra de imunidade 
mediante o exame de casos concretos, mesmo que potenciais, logo se 
perceberá que a imunidade de determinadas entidades de educação e 
assistência social, no que se refere a atividades atípicas (como 
exploração de estacionamentos, padarias etc.), poderá restringir 
concretamente a liberdade de concorrência de outros contribuintes 
tendo em vista que os preços por eles praticados são mais baixos por 
causa da desoneração tributária (ÁVILA, 2006, p. 83). 

 

Assim, pelo texto, verifica-se que um exame das normas tributárias do ponto de 

vista de sua eficácia não se coaduna com os limites lingüísticos e conceituais que uma 

legalidade estrita impõe. Com efeito, apenas o aplicador do direito, a vista dos casos 

concretos, poderá identificar, na vastidão da criatividade humana, aqueles negócios e 

fatos que devem ter sua definição de Direito privada desconsiderada para que se lhes 

aplique a norma tributária oneratória, isso em observância aos valores e bens que a 

norma busca promover. 

Ademais, entender que o art. 109 seria dirigido apenas ao legislador não se 

coaduna com a própria organização do CTN, que o colocou no capítulo referente à 
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interpretação, que é, precipuamente, dirigida aos aplicadores do direto, ou seja, aos juízes e 

aos administradores. 

No entanto, em relação ao art. 109, ainda que entendido isoladamente, existe na 

doutrina opiniões contrárias à sua aplicação voltada para dotar o administrador de poderes 

para buscar a essência da norma, verificando, na sua aplicação, a ocorrência de fatos que 

expressem, ainda que de forma disfarçada, a capacidade contributiva a ensejar sua aplicação, 

principalmente quando se empreende a leitura do art. 110, que, segundo Aliomar Baleeiro, lhe 

desdobra o significado genérico. Aqui se faz interessante citar o entendimento desse 

tributarista sobre tal aspecto do art. 109: 

O problema tem especial relevo quanto à escolha dos institutos e, 
sobretudo, à forma dos atos, por parte dos contribuintes, em busca de 
minoração ou mesmo eliminação dos gravames fiscais. Por outras 
palavras, se a lei decreta tributo, visando certa manifestação da 
capacidade econômica, como, p. ex., a aquisição de imóvel, é lícito 
ao contribuinte substituir a escritura de compra e venda por uma 
procuração irrevogável em causa própria, ou por um contrato de 
locação por prazo longuíssimo e quitação prévia, para fugir do 
imposto de transmissão inter vivos? Ou substituir a hipoteca pela 
cláusula de retrovenda, caso a primeira seja duramente 
tributada? Alguns escritores a exemplo de G. Jèze, responderam 
pela afirmativa, como já referimos. O direito fiscal pode dar-lhes, 
entretanto, conseqüências outras. O conteúdo genérico do art. 109 
está desdobrado no art. 110 (BALEEIRO, 2006, p. 685, grifo nosso). 

 
Examinando agora o art. 110:  

A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 
institutos, conceitos e formas de direito provado, utilizados, expressa 
ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos 
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.  

 
Partindo ainda da lúcida visão de Aliomar Baleeiro sobre a questão, esse autor 

entende que o art. 110 determina que, quando as constituições e leis orgânicas nele referidas 

instituírem algum tributo, fixando seu fato gerador, o legislador não poderá restringi-lo ou 

alargá-lo e exemplifica: “Não será lícito, p. ex., Estado ou Município, ou DF, definir como 

imóvel uma coisa móvel, o navio, p. ex., para fazer incidir sobre ele determinado imposto 

exigível de imóveis ou transmissão deles” (BALEEIRO, 2006, p. 687). 

 



 96

 Assim, o dispositivo do art. 110 estaria voltado para o controle do legislador, no 

respeito aos limites das competências tributárias para instituir tributos previstos 

constitucionalmente, de modo que aquele, por meio da manipulação do conteúdo e do alcance 

dos conceitos e formas do Direito Privado empregados na Constituição, não pode ultrapassar 

a competência que lhe foi outorgada pela Constituição para instituir tributos. 

Assim, o art. 110 estabelece limites à atuação do legislador frente à Constituição; 

sendo certo que, de forma indireta, também se dirige ao administrador, já que, se a lei não 

pode ultrapassar determinados limites, também a administração, ao empreender sua 

interpretação, não poderá ir além. 

Ou seja, pelo art. 110, fixada a competência tributária pela Constituição em 

relação a determinado fato gerador, este tem, para efeito de instituição do tributo pela pessoa 

jurídica competente, o mesmo significado que lhe atribuem os institutos, conceitos e formas 

do direito privado, não podendo ser modificados livremente para alargar-lhe o alcance.  

Isso decorre da supremacia do texto Constitucional que, no caso da Constituição 

Brasileira, descreveu de forma detalhada o sistema de tributos, do que decorre que ao 

legislador ordinário não é dado alargar sua competência tributária por meio da manipulação 

das hipóteses de incidência definidas pela Constituição.  

Ou seja, se a Constituição previu que à União era permitido instituir imposto 

sobre a renda e o patrimônio, o legislador não pode ir além do conceito de renda, fixando 

tributo, por exemplo, sobre as indenizações, que, pela sua definição, não constituem renda e 

sim reparação de um prejuízo21.  

                                                           
21 O Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão, quando do exame da possibilidade de tributação por meio 
de instituição pela União, por meio de lei ordinária, de contribuição social sobre a remuneração paga aos 
administradores e trabalhadores autônomos, com base no art. 195, I, da Cosntituição, que autoriza a cobrar a 
Contribuição sobre o salário, o faturamento e o lucro. Segundo o art. 195, §4º, outras fontes de custeio da 
seguridade social apenas podem ser criadas por lei complementar. Assim, decidiu o STF, que a refeida 
instituição seria incosntitucional, pois teria criado, por meio de veículo inadequado (lei ordinária), nova fonte de 
custeio para a seguridade social. Sobre a questão da observância das formas e institutos do Direito Privado 
utilizados pela Constituição, cita-se trecho do voto do Ministro Marco Aurélio Mello:  “O conteúdo político de 
uma Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, 
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Assim, ao nosso ver, ainda que não existisse o art. 110, seu comando seria 

obedecido simplesmente pela supremacia do texto constitucional e pelo dever de obediência, 

pelo legislador ordinário, dos limites que ela impõe à tributação. Ainda que os termos da 

linguagem comportem um campo amplo a ser considerado com base no tempo e no próprio 

meio social, os termos utilizados possuem um conteúdo mínimo que não pode ser 

ultrapassado. Para que se defina tal conteúdo, vale a pesquisa do seu significado perante a 

doutrina, a legislação e a jurisprudência, conforme constantemente ocorre quando os casos 

são levados à apreciação do Poder Judiciário. 

Já pelo art. 109, após estabelecidas as hipóteses de incidência pelo legislador 

ordinário, sem que este possa alterar o conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas 

utilizados na Constituição, com vistas a alargar ou, de qualquer modo, modificar sua 

competência, a definição dos efeitos tributários a serem dados a tais hipóteses de 

incidência, já estabelecidas conforme determinado no art. 110, não precisam, 

necessariamente, estar limitadas ao conteúdo e alcance de institutos, conceitos e formas 

de direito privado. 

Realmente, são dois momentos diferentes e, ao nosso entender, apesar de, 

realmente existirem duas linhas ideológicas contraditórias nos dois artigos, estas não se 

aplicam ao tratamento dos mesmos casos. Com efeito, o art. 110 premia uma visão de 

dependência do Direto Tributário em relação ao Direito Privado, no que concerne à instituição 

de tributos pelas pessoas jurídicas competentes, que não podem ultrapassar a competência 

Constitucional fixada com base nos conceitos do Direito Privado.  

Já o art. 109, prima pela independência do Direito Tributário em relação ao Direto 

Privado no que pertine à definição dos efeitos tributários aos institutos conceitos e formas do 

                                                                                                                                                                                     
considerados os institutos consagrados pelo Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, 
possuindo seus institutos, as expressões e os vocábulos que a revelam conceito estabelecido com a passagem do 
tempo, quer pela força dos estudos acadêmicos, quer, no caso Direto, pela atuação dos Pretórios.” Recurso 
Extraordinário nº 166.772-9-RS. 
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primeiro, quando as hipóteses de incidência já estejam pré-definidas de acordo com o art. 110, 

ou seja, em obediência ao texto constitucional. 

Assim, no art. 110 o legislador está vinculado aos conceitos e formas de Direito 

Privado utilizados na Constituição, não podendo modificá-los para criar tributos fora de sua 

competência, porém, a partir daí, obedecido tal preceito, tais definições de Direito Privado 

não podem influenciar a definição dos efeitos tributários, até mesmo porque o que se busca 

prevenir no art. 109 é justamente o abuso das formas deste mesmo Direito Privado, com vistas 

a elidir a incidência tributária plenamente cabível pela exteriorização da capacidade 

contributiva e pelo primado do princípio da isonomia. 

Combinado com o art. 109, o art. 110 faz prevalecer o império do 
Direito Privado – Civil ou Comercial – quanto à definição, conteúdo e 
ao alcance dos institutos, conceitos e formas daquele Direito, sem 
prejuízo de o Direito Tributário modificar-lhes os efeitos fiscais. Por 
ex., a solidariedade, a compensação, o pagamento, a mora, a quitação, 
a consignação, a remissão etc. podem ter efeitos tributários diversos. 
A quitação fiscal, p. ex. é dada sob ressalva implícita de revisão do 
crédito fiscal. (Cf. CTN, art. 158). Para maior clareza da regras 
interpretativa, o CTN declara que a inalterabilidade das definições, 
conteúdos e alcance dos institutos, conceitos e formas do Direito 
privado é estabelecida para resguardá-los no que interessa à 
competência tributária. O texto acotovela o pleonasmo para dizer que 
as “definições” e limites dessa competência, quando estatuídos à luz 
do Direito Privado, serão as deste, nem mais, nem menos 
(BALEEIRO, 2006, p. 687-688). 

 

Assim, ao nosso ver, a polêmica que cerca os dispositivos aqui estudados tem 

origem, tão somente, no choque de concepções ideológicas dos doutrinadores quanto ao 

alcance e limite do princípio da legalidade em matéria tributária. Por um lado, os partidários 

do princípio da tipicidade cerrada empenham-se em atrelar o conteúdo do art. 109 ao do art. 

110, sob o argumento de que ambos se dirigem ao legislador e tratam da mesma situação, o 

que, ao nosso entender, não ocorre. 

Veja, por exemplo, a visão de Misabel Derzi  (2006, p. 685-686): 

É um erro supor que o art. 109 consagra interpretação econômica 
(tomada no sentido de abandono de formas jurídicas). O art. 109 
autoriza o legislador tributário a atribuir a um instituto de Direito 
Privado – dentro dos limites constitucionais existentes – efeitos 
tributários peculiares. E se o legislador não o fizer expressamente, não 
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poderá o intérprete adaptar princípio ou instituto de Direito Privado 
para aplicar-lhes efeitos tributários especiais. Já o art. 110, proíbe ao 
próprio legislador ultrapassar aqueles limites postos na Constituição 
Federal, por via indireta, ou seja, por meio da informação e revisão do 
alcance daqueles mesmos institutos, conceitos e formas do Direito 
Privado. O princípio da legalidade é assim cogente. A segurança 
jurídica, a certeza, a confiança norteiam a interpretação. Nem o 
regulamento do Executivo, nem o ato individual administrativo ou 
judicial poderão inovar a ordem jurídica. A interpretação deve atribuir 
a qualquer instituto, conceito, princípio ou forma de direito privado os 
efeitos que lhe são inerentes, ressalvada a alteração oposta pelo 
legislador tributário. Entretanto o legislador tributário está premido e 
constrangido por limites constitucionais, que ele não pode ultrapassar 
(conforme reforça o art. 110). 

 

Realmente tal visão confunde interpretação do direito tributário, a ser 

empreendida pelos aplicadores do direito (Executivo e Judiciário) com a atividade legislativa 

de instituição de tributos pelas pessoas jurídicas de Direito Público Interno. Ora, com base no 

art. 110, tais pessoas devem tributar apenas o que lhes é permitido na Constituição, tal 

princípio serve para qualquer ato legislativo de limite a direitos.  

Mais sensato é entender que, após estabelecida a regra tributária impositiva com 

base na observância do texto constitucional, o intérprete poderá enquadrar na lei os fatos que, 

com base na sua interpretação, perfaçam a essência do fato gerador previsto na lei, ainda que 

disfarçados sobre outras formas de Direito Privado, muitas vezes criadas apenas para burlar a 

incidência de tributos. 

Por outro lado, quem defende o princípio da legalidade relativa em matéria 

tributária esforça-se para demonstrar a imprecisão e choque entre os dois dispositivos, sem 

atentar para o fato de que eles tratam situações diversas. Empenham-se em demonstrar 

sua incompatibilidade, sem se preocupar em definir, dentro do sistema vigente, seu 

entendimento mais apropriado. Por exemplo, para Ricardo Lobo Torres (2006, p. 136) o 

dispositivo do art. 109 “é ambíguo e contraditório, pois pretende hierarquizar métodos de 

interpretação de igual peso, sem optar com clareza pelo sistemático ou pelo teleológico”. 

Utilizando-nos dos estudos de Bobbio, entendemos que a polêmica acima referida 

e a opinião dos vários doutrinadores sobre sua solução refletem uma visão estrutural que 
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predominou na Ciência do Direito desde a “virada Kelseniana”, em detrimento de uma 

abordagem funcional, para o autor, 

Em poucas palavras, aqueles que se dedicam à teoria geral do direito 
se preocupam muito mais em saber “como o direito é feito” do que 
“para que o direito serve”. A conseqüência disso foi que a análise 
estrutural foi levada muito mais a fundo do que a análise funcional 
(BOBBIO, 2007, p. 53-54).  

 

Ainda na lição de Bobbio, não podemos perder de vista que a análise puramente 

estrutural do direito, sem que seus objetivos e fins fossem levados em conta no estudo da 

Ciência Jurídica, servia de prevenção para a penetração, no mundo jurídico, de ideologias 

discrepantes. Assim, mantendo o ordenamento purificado de valores que apenas devem ser 

analisados por outras ciências, prevenir-se-ia sua contaminação por valores que acabariam por 

criar novas formas de atuar do Estado no que diz respeito ao seu Poder de Império. 

Contudo, não podemos esquecer que a busca do objetivo ou dos 
objetivos do direito era a brecha pela qual as mais contrastantes 
ideologias entravam na teoria do direito. Circunscrever a tarefa de 
uma teoria do direito à análise estrutural era um modo de salvaguardar 
a pesquisa teórica da intrusão dos juízos de valor e de evitar a 
confusão entre o direto positivo – o único objeto possível de uma 
teoria científica do direito – e o direito ideal (BOBBIO, 2007, p. 55-
56). 

 

Assim, partindo de uma visão finalista e com a preocupação de estabelecer “a que 

o direito serve” é que entendemos que o art. 110, do CTN, se dirige ao legislador, 

determinando que este respeite a supremacia do texto constitucional e os limites por ela 

imposto ao poder de tributar; já o art. 109 se dirige principalmente ao intérprete, 

determinando que este, na salvaguarda da isonomia, atribua os efeitos tributários aos negócios 

e atos que se insiram na hipótese prevista na norma oneratória, ainda que estes ostentem 

forma diversa, mas manifestem a mesma essência e expressão da capacidade contributiva por 

ela abrangida.  
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CAPÍTULO 5 – A NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN (NORMA 

GERAL ANTIELISÃO) E SUA APLICABILIDADE NO SISTEMA JURÍDICO 

BRASILEIRO 
 

5.1 Significado e alcance do termo elisão no presente 
trabalho ─ 5.2 A norma antielisão: comando de 
interpretação do caso concreto direcionado para ao 
Administrador ─ 5.3  Eficácia plena e imediata da 
norma antielisão.  

 
 

5.1 SIGNIFICADO E ALCANCE DO TERMO ELISÃO NO PRESENTE TRABALHO 

 

No campo genérico das práticas utilizadas pelos contribuintes com o intuito de 

reduzir ou eliminar o montante de tributo a pagar, a maior parte da doutrina distingue dois 

campos: o da evasão fiscal e o da elisão fiscal. No primeiro campo (evasão) estariam, para 

alguns autores, todas as práticas de “fuga ou subtração do contribuinte ao pagamento do 

imposto, que lhe é atribuído, usando para isso os meios que evitem a incidência tributária a 

seu cargo” (GUTIERREZ, 2006, p. 58). Seria a Evasão fiscal lato sensu. 

Nesse contexto de evasão fiscal lato sensu, a elisão seria espécie de evasão na 

qual o contribuinte procura minimizar sua carga tributária com o emprego de meios 

lícitos, ao menos aparentemente. Também se faz necessário aqui referir que, para alguns 

autores, a evasão seria sempre ilícita e a elisão lícita.  

Assim, tendo em vista a diversidade de significados para os termos evasão e 

elisão, iremos fixar como ele deve ser considerado no presente trabalho, pois “qualquer 

palavra é boa para designar qualquer coisa, desde que haja uma convenção prévia quanto ao 

que está sendo examinado e a palavra que vamos utilizar”(GRECO, 2004, p. 74).  

No entanto, como o tema da elisão tem sido enormemente tratado pelos mais 

renomados doutrinadores, buscaremos aqui fixá-lo de modo a atender ao consenso geral da 

doutrina a respeito do assunto, ainda que haja diversidade de posições. 
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Desse modo, fixamos que o termo elisão, aqui empregado, se aplica a 

condutas lícitas adotadas pelo contribuinte com vistas a fazer incidir sobre si a menor 

carga tributária.  

Diante da inserção, no ordenamento jurídico da norma do art. 116, parágrafo 

único, passou-se a se referir à elisão lícita e à elisão ilícita. No entanto, no presente trabalho, 

adotaremos o termo elisão para nos referirmos a condutas a princípio lícitas, realizadas sem 

qualquer ofensa direta a normas previstas no ordenamento. 

Assim, a norma do art. 116, parágrafo único, do CTN, pode ser chamada de norma 

antielisão neste trabalho, tendo em vista que ela busca prevenir condutas que, apesar de 

lícitas, redundam numa não incidência da norma impositiva de tributos em contrário à 

finalidade real do negócio jurídico praticado e ao princípio da capacidade contributiva. Tal 

visão se coaduna com o tratamento quem vem sendo dado à questão da evasão fiscal em 

diversos países22.  

Sob o impacto da globalização, do crescimento e sofisticação do 
planejamento tributário, do empobrecimento das Fazendas Nacionais e 
sob a influência do princípio da transparência fiscal diversas normas 
surgem na década de 90 e no início do séc. XXI, no âmbito da União 
Européia e do Mercosul, para coibirem o abuso de direito e a elisão 
fiscal abusiva (TORRES, 2006, p. 226). 

 

                                                           
22 No direito comparado as normas antielisivas estão surgindo tanto de forma mais genérica, como mais 
específica, visando a combater situações especiais em relação a certos tipos de condutas ou mesmo restritas ao 
tratamento de alguns tributos em especial. Na Alemanha a norma antielisiva é genérica, vedando o abuso de 
forma jurídica. O Tribunal Financeiro Federal Alemão vem aplicando largamente a norma antielisiva prevista no 
art. 42 da AO77. “Tipke atribuiu o fenômeno ao incremento da atividade de planejamento fiscal e à melhor 
fundamentação teórica do Tribunal para enfrentar o problema, observando, ainda, que o art. 42 ‘é um dos 
dispositivos do Código Tributário mais aplicados’” (TORRES, 2006, p. 229). Na Espanha ganhou mais destaque 
a questão do combate da fraude à lei, permitindo-se à Administração declarar a fraude à lei tributária e exigir o 
imposto devido. Na Argentina o combate à elisão se faz com a proibição de utilização de formas e estruturas 
inadequadas, utilizadas meramente para elidir a incidência do tributo. Nos Estados Unidos, Canadá e Suécia 
ganhou corpo a doutrina acerca da consideração do propósito mercantil, “business purpose”, que se caracteriza 
nos negócios realizados fora do âmbito normal de atuação do contribuinte e com o único intuito de elidir a 
incidência tributária. Na Itália existe uma diversidade de cláusulas antielisivas geralmente ligadas a um campo 
específico de incidência, em geral o imposto de renda. Na França, prevalece o entendimento que prima pela 
realidade dos fatos, buscando o equilíbrio entre substância e forma. O art. 1.741 do Code Genéral des Impôs 
prevê sanções para aqueles que, voluntariamente, dissimularem os fatos sujeitos aos impostos. O Brasil, por 
meio do art. 116, parágrafo único do CTN, adotou o modelo Francês (TORRES, 2006, p. 221-241).  
  

 



 103

Com efeito, ultimamente, as legislações, notadamente na Europa, vêm se 

preocupando com prevenção de práticas elisivas, as quais, apesar de não consubstanciarem 

agressão frontal ao ordenamento jurídico, como ocorre nas condutas ilícitas, geram efeitos 

nocivos do ponto de vista da arrecadação e comprometem da justiça tributária. 

Passaremos agora à investigação do significado e alcance da norma em si. 

 

5.2 A NORMA ANTIELISÃO: COMANDO DE INTERPRETAÇÃO DO CASO 

CONCRETO DIRECIONADO AO ADMINISTRADOR 

 

 O parágrafo único do art. 116, introduzido pela Lei Complementar nº 104/2001, 

assim dispõe: 

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 na lei ordinária. 

 

Pela simples leitura da norma do parágrafo único, do art. 116, verifica-se seu 

direcionamento expresso à autoridade administrativa com vistas a facilitar seu trabalho na 

identificação, diante do caso concreto, da situação prevista na norma tributária como capaz de 

ensejar a tributação, bem como de outros elementos necessários à formação da obrigação 

tributária. 

Estando inserido no Título II, Capítulo II, do CTN, que trata do fato gerador da 

obrigação tributária, é de se observar que o art. 116, parágrafo único, do CTN, se dirige à 

interpretação do caso concreto, a fim de possibilitar a identificação do fato gerador do tributo. 

Acerca da constitucionalidade formal do dispositivo, é de se admitir que não há 

controvérsias relevantes quanto a tal ponto, haja vista que a União é competente para editar 
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normas gerais de Direito Tributário, inclusive podendo dispor sobre o momento da ocorrência 

genérica do fato gerador dos tributos. 

Desse modo, a maior celeuma instala-se quanto à constitucionalidade material do 

dispositivo. Os principais argumentos contra sua constitucionalidade são os seguintes: a) 

agride a legalidade estrita, garantida no art. 150, I, da CF/88; b) instauraria a tributação por 

analogia e introduziria a interpretação econômica no Direito Tributário Brasileiro, agredindo, 

por via indireta, a estrita legalidade. 

No que concerne ao primeiro argumento, nos reportamos aqui ao capítulo em que 

tratamos do princípio da legalidade, em que fundamentamos e expusemos nossa opinião 

acerca da inexistência de um princípio da estrita legalidade em matéria tributária. Desse 

modo, o parágrafo único do art. 116, do CTN, ao atribuir à autoridade administrativa poderes 

para desconsiderar a negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a incidência 

de tributo, em nada ofende ao princípio da legalidade na tributação previsto no art. 150, I, da 

Constituição.  

Acerca do argumento de que a norma aqui tratada instauraria a analogia, é 

importante notar que, conforme expusemos no capítulo anterior, em que tratamos da 

integração do direito tributário por meio da analogia, o emprego de tal técnica é permitido 

expressamente em nosso sistema tributário, podendo, por meio dela, o fisco / Administração 

enquadrar na hipótese de incidência de uma determinada norma de imposição de tributos 

situações e práticas adotadas pelo contribuinte que, apesar de não estarem literalmente 

previstas no texto da norma, se identifiquem em suas notas essenciais com a hipótese de 

incidência nela prevista. 

O cuidado que deve ter o intérprete, conforme já visto, é para que não se distancie 

de tais notas essenciais, passando a tributar hipótese totalmente nova, ou seja, não prevista em 
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lei e, aí sim, infringindo o preceito estabelecido no art. 108, § 1º, do CTN, que proíbe o 

emprego da analogia para criar novo tributo.  

A respeito, repetimos a preciosa advertência de Miguel Reale (1995, p. 293): “É 

preciso, com efeito, ter muita cautela ao aplicar-se a analogia, pois duas espécies jurídicas 

podem coincidir na maioria das notas caracterizadoras, mas se diferenciarem em razão de uma 

que pode alterar complemente sua configuração jurídica”. 

Por outro lado, conforme já referimos, a atividade administrativa está baseada em 

princípios e também vinculada aos valores e objetivos fundamentais do sistema 

constitucional, de modo que, se da sua atuação resultar abuso do poder tributário, este poderá 

ser revisto em processo de defesa administrativa ou mesmo judicial. Em ambos os casos, 

serão observados a ampla defesa e o contraditório. 

 O que não se pode é tolher o aplicador do direito de interpretar de forma razoável 

a lei que lhe incumbe aplicar, com vistas a salvaguardar uma segurança jurídica 

preestabelecida em detrimento de outros princípios e parâmetros, tais como a isonomia, a 

capacidade contributiva, a justiça tributária, que apenas podem ser sopesados e 

compreendidos diante do caso concreto.  

Acerca da problemática da inserção da interpretação econômica, somos da opinião 

de que a regra do parágrafo único do art. 116 não pode ser entendida simplesmente como a 

consagração da interpretação econômica em nosso sistema.  

Com efeito, a expressão – interpretação econômica –, ao nosso ver equivocada 

para os dias de hoje, ganhou vulto a partir da norma existente no direito Alemão (art. 4º do 

Código de 1919 e art. 1º, § 2º, da Lei de Adaptação de 1934), hoje revogada, surgida por 

influência da jurisprudência dos interesses, e que se consubstanciava na exacerbação da visão 

econômica acerca dos fenômenos tributários, encampando uma verdadeira submissão destes à 

economia e à ciência das finanças. 
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Assim, com base na teoria da interpretação econômica, os fatos deveriam ser 

interpretados unicamente com base em seu conteúdo econômico. No entanto, hoje prevalece a 

visão de que o Direito Tributário tem racionalidade própria, devendo os fatos por ele 

regulados receberem tratamento multidisciplinar e, ainda, com os princípios informadores do 

sistema jurídico. Seguindo as palavras de Ricardo Lobo Torres (2006, p. 153), “a 

interpretação do Direito Tributário se subordina ao pluralismo metodológico. Inexiste a 

prevalência de um único método”. 

Dessa forma, pelas razões já debatidas e expostas nos capítulos anteriores, não 

vislumbramos qualquer problema de constitucionalidade a atingir o comando da norma objeto 

do presente estudo, ao contrário é ela um instrumento de grande valia para o aperfeiçoamento 

dos valores e objetivos previstos na Constituição. 

Reconhecemos, porém, que problemas de constitucionalidade podem surgir 

quando da aplicação do referido comando, pois, como toda norma que prevê uma determinada 

parcela de poder, está ela sujeita a ser objeto de abusos. No entanto, em tais casos, a 

ilegalidade ou inconstitucionalidade estará a atingir o ato em si e não a norma em tese. Para 

tais casos de abuso, já existem no ordenamento respostas e remédios pontos a serem 

acionados. 

  

5.3 EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA DA NORMA ANTIELISÃO 

 

De início, acerca da eficácia da norma, entendemos que esta possui aplicação 

imediata, não estando limitada à edição de lei ordinária por parte de cada ente federativo ou 

mesmo de lei complementar que venha a disciplinar de forma genérica os parâmetros básicos 

para sua aplicação.  
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Nada opomos quanto à necessidade de ser instaurado procedimento que dote o 

contribuinte dos meios necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa em tais 

casos. Porém, isso já é feito por meio das regras atinentes ao processo administrativo 

tributário no âmbito das várias esferas da federação, cujas legislações prevêem procedimentos 

em que são observados o contraditório e a ampla defesa. 

No entanto, para Marco Aurélio Greco, que possui vasta obra sobre o tema, 

inclusive defendendo a possibilidade de aplicação da norma do artigo 116, parágrafo único, 

pelo administrador, a desconsideração dos negócios jurídicos ou atos praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador apenas pode se dar após a edição de lei 

ordinária que regule e determine os procedimentos necessários, nas palavras do autor: 

Naquela oportunidade expus as razões que me levaram a concluir que 
se trata de uma norma de eficácia que não está, em si, revestida de 
eficácia plena. Plena eficácia só virá a adquirir no momento em que 
for editada a lei ordinária prevista no dispositivo e que terá a relevante 
função de integrá-la. Portanto, ao meu ver, enquanto não vier a ser 
editada a lei ordinária prevista no dispositivo, falta-lhe a plenitude da 
produção dos seus efeitos e, por conseqüência, a autoridade 
administrativa não pode praticar ato de desconsideração com 
fundamento em tal dispositivo (GRECO, 2004, p. 129).   

 

Realmente, causa espécie tal opinião, uma vez que o autor possui obra em que se 

posiciona contrariamente à estrita legalidade em matéria tributária. Ele argumenta pela 

necessidade de promoção de uma visão que privilegie a consecução da finalidade da norma 

impositiva de tributos, com vistas a promover a isonomia e a justiça fiscal, justamente por 

entender ultrapassado e incapaz de abarcar a realidade o entendimento de que apenas o 

legislador pode e deve prever, em todos os seus detalhes, todos os momentos dos fatos e 

negócios capazes de ensejar a incidência de determinada norma impositiva de tributo: 

De fato, é preciso repensar a tipicidade, de modo a incluir neste 
conceito também a previsão da finalidade identificando as relações 
que se instalam entre meios (fatos) e fins. Este é um caminho a ser 
percorrido, pois até hoje, quando se examina o tipo, o exame leva em 
conta a causa e não o resultado ou objetivo (GRECO, 2004, p. 136). 
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Assim, chega a ser contraditório alguém que encampe tal posicionamento 

argumentar – baseado no fato de que a norma do artigo 116, parágrafo único, em sua parte 

final, determina que na sua aplicação devem ser observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária – que a norma antielisiva tenha eficácia dependente de lei que 

deve ser ainda editada, não servindo as normas já atinentes ao procedimento administrativo 

tributário previstas no âmbito federal, estadual e municipal. 

E a situação fica ainda mais curiosa à medida que o autor, que encampou 

posicionamentos tão ousados e atuais no que pertine à interpretação das normas jurídicas, 

prossegue argumentando que o caráter redacional da norma, ou a mens legis, ao incluir no 

dispositivo a expressão “a serem estabelecidos” em lei ordinária, estaria a impor que as leis 

procedimentais já existentes à época de sua edição são seriam suficientes. 

Realmente, é de um anacronismo sem precedentes o fato de se argumentar pelo 

primado da busca do sentido da vontade do legislador, quando se defende posições baseadas 

na nova hermenêutica, pois a pesquisa acerca da vontade do legislador como a que deve 

prevalecer quando da interpretação das normas remonta à época do início do movimento 

positivista no direito, quando a vontade do legislador deveria ser buscada por soberana e 

ilimitada23. 

Não entendemos que esteja o dispositivo a espera de lei que lhe regule a forma de 

aplicação, já que as normas atinentes ao processo administrativo tributário são plenamente 

aplicáveis ao caso, porquanto, por imposição constitucional, também no processo 

administrativo devem ser observados o contraditório e a ampla defesa, estando os 

procedimentos que não os observarem passíveis de anulação. 

 

                                                           
23 “As concepções modernas do direito e do raciocínio judiciário, tais como foram desenvolvidas após a última 
guerra mundial, constituem uma reação contra o positivismo jurídico e seus dois aspectos sucessivos, primeiro o 
da escola da exegese e da concepção analítica e dedutiva do direito, depois o da escola funcional ou sociológica, 
que interpreta os textos legais consoante a vontade do legislador” (PERELMAN, 2002, p. 91). 
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CAPÍTULO 6 – NEGÓCIOS E ATOS CAPAZES DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA 
NORMA ANTIELISÃO 
 

6.1 Abuso do direito – 6.2 O Abuso das Formas 
Jurídicas – 6.3 A fraude à lei. 

 

 A norma do parágrafo único, do art. 116, do CTN afirma a possibilidade de 

desconsideração de “atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 

tributária”. Verifica-se que o dispositivo contempla tanto os simples atos, como os negócios 

mais complexos, praticados com finalidade de dissimular, disfarçar a ocorrência do fato 

gerador. 

A previsão do termo negócio é importante, pois hoje, na maioria das vezes, as 

práticas de contorno da incidência tributária são empreendidas por operações cada vez mais 

complexas. Assim o cerne da questão é analisar o significado do termo “dissimular”.  

Dissimular a ocorrência do fato gerador significa disfarçá-lo por meio do uso de 

atos ou negócios jurídicos que, de alguma forma, dificultem sua identificação. Por exemplo, 

ao pretender que algo não seja reconhecido, lança-se mão de artifícios que dificultem sua 

identificação. Porém, apesar de ter sua identificação dificultada, o “algo” continua a existir, 

necessitando, contudo, para ser identificado, de um exame mais cuidadoso por parte do 

observador e, em alguns casos, da aplicação de algumas medidas a fim de revelar o negócio 

dissimulado. 

Na busca de disfarçar a ocorrência de determinado fato ou situação que acarreta a 

incidência de norma que imponha tributo a pagar, o contribuinte procura praticar o ato de 

forma indireta, quer realizando uma sucessão de negócios e atos que, apesar de serem 

formalmente diferentes daqueles que ensejam a cobrança do tributos, com eles, ao final, 

materialmente se identificam.   
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Em outros casos, existe a ocorrência da situação imponível sem qualquer disfarce, 

porém ela é praticada pelo contribuinte de forma indireta, geralmente por meio de pessoas que 

gozem de benefícios fiscais. Seria o disfarce do verdadeiro sujeito passivo da obrigação. 

Situações também ocorrem em que se busca disfarçar o verdadeiro sujeito ativo, já que este 

aplica regras mais severas ou onerosas de incidência tributária. 

O novo Código Civil, em seu artigo 167, dispõe: “É nulo o negócio jurídico 

simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.  

  Informa o referido dispositivo que o negócio simulado é nulo, mas persistirá o 

que se dissimulou se válida sua substância e sua forma. Assim, considera o código civil que o 

negócio dissimulado, ou seja, aquele que foi realmente praticado por meio de disfarce, 

subsistirá, desde que válido na sua substância e forma. 

Percebe-se a sintonia que existe entre o art. 167 do código civil e o parágrafo 

único do art. 116 do CTN, pois em ambos há a intenção de fazer subsistir o que se tentou 

dissimular, seja pela subsistência do negócio jurídico dissimulado, nos termos da lei civil, seja 

pela consideração do fato gerador que se buscou dissimular, sendo daí aplicável todas as 

conseqüências da imposição tributária a ele seguida.       

 

6.1 O ABUSO DE DIREITO 

 

Originalmente derivado de construção jurisprudencial e doutrinária com aplicação 

no campo do direito civil, o abuso de direito é hoje um instituto positivado definitivamente no 

sistema jurídico nacional, que o consagra no art. 187 do Código Civil. 

Muitos civilistas entendiam que já existia sua previsão legal no Código Civil de 

1916, que o previa a contrario sensu no art. 160, inciso I. Não obstante, a positivação 

expressa adveio com a edição do novo diploma legal. 
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Situado no campo da antijuridicidade, assim como o ato ilícito, o abuso de direito 

deste se diferencia por não importar numa violação direta e formal ao comando legal, mas sim 

num exercício aparentemente de acordo com o direito subjetivo, mas que do seu espírito se 

afasta por infringir-lhe os valores que o justificam. A realização do direito dá-se, portanto, 

com um desvio de seu fim social, em desacordo com o sentido teleológico que o fundamenta. 

Tem-se apontado que, para ser lícito o planejamento tributário não basta o respeito 

formal às normas jurídicas pelos meios utilizados, a precedência à ocorrência do fato 

imponível e a ausência de configuração de qualquer hipótese de violação à lei, tal como a 

simulação, é necessário também o respeito aos valores axiológico-materiais do ordenamento. 

O direito somente é respeitado se o seu modo e uso se condicionar aos parâmetros de boa-fé, 

bons costumes e à finalidade sócio-econômica que o fundamentam. 

Com o acolhimento da teoria do abuso de direito, o legislador quis harmonizar o 

exercício dos direitos individuais e coletivos com a solidariedade social constitucionalmente 

consagrada. Constitui um aspecto evidente da constitucionalização do direito civil, corolário 

da Estado Social do nosso tempo. 

O direito tributário, como subsistema do ordenamento jurídico, não poderia deixar 

de ser influenciado pela adoção da mencionada teoria, que se reflete diretamente no estudo da 

elisão fiscal. O direito de auto-organização do contribuinte, assim como o exercício de sua 

autoderminação negocial, estão afeitos à incidência das normas que regulam o abuso de 

direito, “somente merecendo tutela a atividade econômica privada que ‘atende concretamente 

aos valores constitucionais” (TEPEDINO, 2002, p. 384). 

Dessarte, o aplicador da norma tributária não pode deixar de aferir a 

harmonização entre a autonomia privada e a solidariedade social pressupostos no uso não 

abusivo do direito. Não se pode admitir que atos e negócios jurídicos particulares, embora 

formalmente de acordo com as normas que lhe amparam, desbordem dos valores albergados 
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na Constituição, especialmente os princípios da isonomia fiscal e da capacidade contributiva, 

este entendido não apenas como critério para mensuração do tributo a recolher, mas como 

medida da aptidão do indivíduo para participar do rateio das despesas da sociedade. 

Não se trata de mera aplicação de interpretação econômica para aferição da 

ocorrência do fato gerador tributário, a despeito da aparência de licitude do exercício do 

direito, mas de inoponibilidade ao fisco de negócios privados de caráter abusivo, que visem 

pura e simplesmente a eludir a obrigação tributária, sem que outra causa possa ser 

identificada, que não a intenção de não pagar tributo ou diminuir a carga tributária. 

 

6.2 O ABUSO DAS FORMAS JURÍDICAS 

 

O encaminhamento do projeto de alterações do Código Tributário Nacional que 

resultou no acréscimo da norma antielisiva do parágrafo único do art. 116 trouxe como 

justificativas o combate à elisão fiscal praticada mediante o abuso de forma e de direito24. 

O que se pretendeu afastar foi – além do exercício abusivo do direito subjetivo, 

divergente do sentido teleológico da norma jurídica – a manipulação das formas de direito 

privado, com o fim de se esquivar do alcance literal da lei fiscal. 

O artifício utilizado por vezes para evitar a aplicação da norma tributária mais 

onerosa – a qual por sua disposição literal atinge o negócio jurídico direto e adequado – é o 

negócio indireto, figura próxima à simulação, mas que desta se distingue. 

O negócio indireto “se consuma toda a vez que as partes escolhem um negócio de 

forma consciente, pretendido por ambas, embora desejando a consumação de um fim 

diversificado daquele que a coisa típica do negócio jurídico evidencia” (ABREU FILHO, 

                                                           
24 Exposição de Motivos do Projeto de Lei Complementar n.º 77/99. Mensagem nº 1.459/99. 
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2003, p. 168). Há uma utilização de um negócio jurídico visando a realização, de forma 

oblíqua, de fim diverso do tipicamente vinculado ao ato. 

Assim, pela utilização de negócio indireto ou pela combinação de diversos 

negócios atinge-se o fim prático colimado, sem que se tenha de recorrer a negócios e atos 

sobre os quais incide de forma direta e literal pela norma fiscal. 

Desde que não tenham o escopo único de fraudar a lei, o negócio indireto não 

pode ser considerado ilícito, por se tratar de mero expediente utilizado pelos particulares para 

superar as restrições postas pelo ordenamento à liberdade de contratar, que conduz ao 

aproveitamento de modalidade negocial, para obter fim diverso que sua causa típica visa 

conseguir. 

Difere o negócio indireto da simulação por terem as partes realmente desejado 

conseguir o resultado econômico final do negócio ou da combinação de negócios, ainda que 

seja um fim inidôneo em relação ao tipo de negócio concluído. 

Quando, porém, se está diante do uso de negócios indiretos, ou de qualquer modo, 

de abuso das formas de direito, utilizados com o fito de ludibriar a aplicação da norma 

tributária, o resultado é diferente. O efeito econômico que se visa alcançar pela norma 

tributária, caso venha a ocorrer ainda que pelo uso de formas atípicas e pela aplicação de 

estruturação inadequada dos atos e negócios, deve ser tratado tal como se alcançado pela lei, 

sob o aspecto fiscal, pois o que deve prevalecer é a substância econômica sobre a forma. 

É o que nos explica a doutrina sequaz dessa orientação, como apontado no 

seguinte trecho (GUTIERREZ, 2006, p. 156): 

Para os adeptos dessa teoria, a anomalia da estruturação constitui o 
marco divisório entre a elisão fiscal e a evasão fiscal. Não pode haver 
uma manipulação das formas de direito privado, com o objetivo de 
evasão do tributo. A forma de direito privado utilizada deve adequar-
se ao resultado econômico almejado, do contrário haverá um abuso 
das formas jurídicas, podendo-se abandonar a estruturação jurídico-
formal adotada pelas partes e tributar-se o ato de acordo com seu 
efetivo conteúdo econômico. 
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No direito alemão existe previsão expressa que consagra a hipótese de 

afastamento das formas jurídicas atípicas, para perquirição da substância econômica do ato 

praticado. Tal norma vem prevista no Código Tributário Alemão de 1977, vigente na 

atualidade, que prevê em seu § 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. 

 

Parte da doutrina sustenta, porém, que tal orientação não pode ser seguida no 

ordenamento jurídico brasileira, pela falta de norma expressa que preveja a desconsideração 

da forma jurídica inadequada (atípica), para consideração dos fenômenos econômicos 

subjacentes. Sustenta-se que essa aplicação da norma fiscal importaria emprego de analogia 

para a imposição de tributos, o que estaria expressamente vedado pela lei geral de tributos 

nacional (art. 108 do CTN). Teria de haver uma subsunção direta entre o conceito do fato e o 

conceito da norma, para que houvesse a incidência da norma tributária, não sendo cabível a 

desconsideração da estruturação dos atos. 

Não obstante, é necessário observar que a utilização de uma combinação de 

negócios indiretos, para atingir o efeito econômico que a norma tributária visa alcançar, 

quando tem por único fito a economia de impostos, constitui-se em abuso das formas jurídica 

que não pode ser tolerada pelo ordenamento, sob pena de se enfraquecer a isonomia fiscal. 

Não se pode dar abrigo às formas de estruturação do direito privado que visam tão 

somente à fuga à norma imperativa. Deve-se perquirir a realidade econômica por trás das 

formas jurídicas aparentes, a fim de atingir o fim econômico almejado pelas partes. 
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6.3 A FRAUDE À LEI 

 

A configuração da fraude à lei dá-se pela adoção de procedimento de aparente 

licitude, mas que em verdade, de forma indireta e insidiosa, tende a burlar a aplicação de lei 

imperativa. 

A previsão dos efeitos jurídicos advindos do ato praticado in fraudem legis é 

expressa na legislação civil, através do dispositivo do art. 166, inciso VI do Código Civil, que 

estabelece que “é nulo o negócio jurídico quando: VI – tiver por objetivo fraudar lei 

imperativa”. 

O negócio em fraude à lei consiste não numa violação direta à literalidade do 

preceito legal, mas em artifício pelo qual se contorna a proibição ou a imposição de efeitos 

legais ao ato, frustrando a finalidade a que se propunha o preceito violado. 

Nas palavras de Gutierrez (2006, p. 196), vê-se a seguinte lição sobre o tema: 

 
Na fraude à lei, os agentes tendem à consecução de um resultado que a 
lei proíbe. Porém, para evitar a aplicação da norma imperativa, que 
decretaria a nulidade dos atos contrários à lei, porque proíbe a sua 
realização, se recorre a negócios jurídicos ou contratos, lícitos cada 
qual em sua própria singularidade, a fim de realizar um resultado não 
idêntico, mas equivalente ao que está vedado. 

 

Há uma similaridade entre os negócios jurídicos simulados e os praticados em 

fraude à lei, porém os institutos se diferenciam na medida em que na simulação, o negócio 

jurídico dissimulado é aproveitado pelo ordenamento, enquanto que na fraude a lei o ato 

oculto não pode ser considerado válido, por ser legalmente proibido. Na simulação há um 

negócio aparente que oculta a verdadeira intenção das partes, enquanto no negócio in fraudem 

legis este é querido pelas partes, sendo real em seu conteúdo e execução, conquanto vise à 

realização, sob a aparência lícita, de fins proibidos pela lei, ou de resultados a que a lei atribui 

efeitos que as partes visam a evitar. 
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A apreciação da fraude à lei deve ser baseada objetivamente em elementos fáticos, 

não se indagando da intenção do agente de infringir a lei.  

 
O propósito de eludir ou esquivar-se da aplicação da lei tributária é 
objetivo e se configura no recurso a procedimentos técnicos que não 
têm outro fundamento que não a finalidade de não pagar o tributo ou 
reduzir a carga tributária (GUTIERREZ, 2006, p. 196). 

 

Assim, na esfera tributária, a fraude à lei verifica-se na realização de atos e 

negócios que, embora não sejam atingidos pela incidência de hipótese legal, considerada 

apenas a previsão literal da norma tributária, realmente realizam a sua hipótese de incidência, 

haja vista que o procedimento usado visou unicamente a burlar a norma impositiva, para obter 

o não-pagamento dos tributos. 

Mais uma vez, parte da doutrina aponta como óbice ao acolhimento do instituto 

no direito tributário brasileiro a vedação da analogia que resulte na exigência de tributos. São 

esgrimidos os princípios da tipicidade, reserva legal e, especialmente, da segurança jurídica, 

para afastar a desconsideração dos atos em fraude à lei tributária, ou melhor, a sua 

consideração como fatos geradores da obrigação de recolher tributos. 

Trata-se de visão estreita, a toda evidência, que ignora solenemente os avanços do 

ordenamento, quer no âmbito do direito civil, quer em matéria tributária. A repulsa do sistema 

jurídico como um todo aos atos de fraude à lei, quando o fim exclusivo das atividades 

privadas seja o de esquivar-se ao cumprimento das obrigações tributárias, somente pode levar 

a uma interpretação dos fatos que vise à aplicação das normas tributárias imperativas, 

atingindo-se os atos equivalentes àqueles previstos na norma de incidência tributária. 
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CAPÍTULO 7 - ESTUDO DE CASO PRÁTICO: NEGÓCIOS PRATICADOS COM A 

FINALIDADE DE DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA 

CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO 

DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA – 

CPMF 

 
 

Como forma de ilustrar o estudo até aqui empreendido, trazemos ao conhecimento 

caso concreto em que pode ser verificada a tentativa de dissimular a ocorrência de fato 

gerador de tributo por meio da realização de negócio complexo. 

Com e feito, o caso a seguir tratado é um bom exemplo de como o art. 116, 

parágrafo único do CTN pode e é aplicado na prática PELA Administração com a finalidade 

de prevenir a burla ao dever de pagar tributos. 

Além da explanação do negócio em si, também traremos ao conhecimento o 

tratamento que o caso vem recebendo perante os órgãos da administração, no caso, por se 

tratar de tributo de competência da União, a Receita Federal e o Conselho de Contribuintes. 

O caso sob exame foi identificado e teve sua configuração delimitada com base 

nas informações constantes de cópias dos contratos denominados cédulas de crédito bancário 

ou simplesmente contrato para concessão de empréstimos firmados por empresas com 

instituições do sistema bancário. 

Além disso, as informações a respeito os negócios sob análise também foram 

coletadas por meio de entrevistas com profissionais do mercado e de instituições bancárias 

que oferecem o mesmo tipo de negócio. O sigilo das fontes será preservado por razões óbvias. 

Desse modo, seguindo a metodologia acima referida, passaremos a especificar e 

delimitar o negócio a ser estudado, o qual compreende várias etapas e transações, abrangendo: 

 



 118

1- Concessão de empréstimo pelo banco a determinada empresa, com a finalidade 

de financiar a aquisição de bens e serviços (pagamento de fornecedores da empresa); 

2- Os valores financiados serão transferidos diretamente pelo banco aos 

fornecedores da empresa, sem a passagem dos referidos numerários pela conta de titularidade 

da financiada, caracterizando movimentação a débito feito na conta de titularidade de uma 

instituição financeira, sem a incidência de CPMF, em decorrência do benefício da 

alíquota zero, nos termos do artigo 8º, inciso III, da lei 9.311/96, combinado com o artigo 

3º, inciso VII da Portaria MF 244/04. 

3- A liquidação do financiamento tomado pela empresa geralmente é feita: a) 

diretamente pela empresa, pela entrega de recursos próprios em espécie ao banco, sem a 

circulação de numerários pela sua conta corrente e, conseqüentemente, sem o 

pagamento de CPMF; ou b) por terceiros, por conta e ordem da empresa, mediante o 

pagamento diretamente ao banco (também nesse caso a empresa tomadora do financiamento 

não pagará a CPMF sobre o valor destinado à liquidação do financiamento, já que os valores 

não circularão pela sua conta). 

A partir dos delineamentos acima expostos acerca do negócio objeto do nosso 

estudo, passaremos a tecer nossas considerações e conclusões. 

Conforme delimitado acima, a operação aqui tratada se inicia com a contratação 

pela empresa de financiamento junto ao banco, para finalidade específica de pagamento de 

seus fornecedores. 

Logo, a operação se instrumentaliza por meio do contrato de financiamento entre a 

empresa e o banco. 

Conforme ocorre nesse tipo de contrato, geralmente os valores financiados serão 

transferidos diretamente pelo banco aos fornecedores da empresa, sem a passagem dos 

referidos numerários pela conta de titularidade da financiada. 
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Ainda segundo a prática de mercado, nesse tipo de negócio a transferência acima 

especificada caracteriza-se como movimentação a débito feito na conta de uma instituição 

financeira (banco), o que faz com que, sobre o valor da operação, a incidência da CPMF se dê 

com alíquota igual a zero, nos termos do artigo 8º, inciso III, da lei 9.311/96. 

Sobre esta etapa da operação entendemos que, apesar de haver na legislação a 

previsão de que a movimentação a débito feita na conta de uma instituição financeira se dê 

com a incidência da CPMF à alíquota zero (artigo 8º, inciso III, da lei 9.311/96), tal operação 

deve ser manuseada de modo a observar que tal benesse tributária deve se restringir às 

atividades que constituam objeto social da instituição contribuinte, não se prestando 

para beneficiar terceiros. 

Tal entendimento já foi esboçado pela Receita federal, quando da solução de várias 

consultas, dentre as quais destaca-se: 

ASSUNTO: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira – CPMF 
 
EMENTA: CPMF. FATO GERADOR. Ocorre o fato gerador da 
CPMF quando a instituição financeira deixa de creditar os recursos 
provenientes de cobrança bancária de recebíveis, em conta bancária de 
seus clientes beneficiários da cobrança, creditando-os em conta 
corrente de Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) 
com quem este mesmo cliente firmara acordo de prestação de serviço. 
CPMF. FATO GERADOR. Constitui fato gerador da CPMF, nos 
termos da legislação de regência, o lançamento a débito, por 
instituição financeira, em contas correntes de depósito junto a ela 
mantida. CPMF. ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO. A aplicação da 
alíquota zero prevista no artigo 8º, inciso III, da Lei nº 9.311/1996 
restringe-se às atividades e operações relacionadas em ato do Ministro 
da Fazenda, dentre as que constituam objeto social da instituição 
contribuinte. In casu, os lançamentos a débito havidos na conta 
corrente da DTVM, por não atenderem tais requisitos, não gozam do 
benefício da "alíquota zero. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A 
utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de 
lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo 
deliberar. Período de apuração : 23/06/1999 a 24/07/2002 25. 

 

                                                           
25 Disponível em: http://decisoes.fazenda.gov.br/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm. Acesso em: 
23.04.2007. 
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Com efeito, o art. 16, II, da lei nº 9.311/96, determina que “a regra geral para as 

operações de crédito realizadas com uma instituição financeira, exige que os recursos sejam 

transitados pela conta corrente do tomador do crédito, acarretando a incidência da CPMF 

quando tais recursos forem movimentados”. 

 A exceção a tal regramento, prevista no §5º do dispositivo legal acima 

mencionado (art. 16, Lei 9.311/96), estabelece que o Ministro de  Estado da Fazenda poderá 

 dispensar de tal obrigatoriedade a  concessão, a liquidação  ou o pagamento de  determinadas 

operações (incisos  II, III e IV  do "caput" do art. 16), levando em consideração as suas 

características  e as finalidades a que se destinem. 

Por outro lado, a portaria 244/04, editada pelo Ministro da Fazenda, ao tratar da 

dispensa de débito ou crédito em conta corrente, estabeleceu, em seu art. 4º, que ficam 

dispensadas das exigências a que se refere o art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996, com a redação 

dada pelo art. 1º da Lei nº 10.892, de 2004, a concessão e a liquidação do financiamento de 

bens e serviços, inclusive nas operações de crédito direto ao consumidor e o 

financiamento imobiliário. 

No entendimento da maioria dos bancos pesquisados, seria o dispositivo do art. 4º, 

V, da portaria MF 244/04, cumulado com o art. 16, §5º, da lei 9.311/96, o regramento legal 

que autorizaria a concessão do empréstimo sem que o crédito concedido transitasse, 

inicialmente, pela conta corrente do mutuário, sendo diretamente transferido aos seus 

fornecedores, caracterizando um financiamento. 

 No entanto entendemos que a operação não se enquadra na exceção acima 

referida, não lhe sendo, por conseguinte, aplicável a regra do art. 4º, V, da portaria MF 

244/04.  

É que, conforme determinado no §5º, do art. 16, a exceção para que a operação de 

crédito ou de débito se dê sem a transição pela conta corrente do tomador ou do prestador do 
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crédito será concedida levando-se em consideração as  características das  operações e  as 

finalidades a que se destinem. 

Em verdade, na operação aqui tratada, o financiamento não é tomado com a 

finalidade a que normalmente este (o financiamento) se destinaria: aquisição de bens que, 

pelo seu vulto, justificariam a tomada de um empréstimo junto a uma instituição financeira, 

mas com a única finalidade de a empresa realizar suas despesas correntes sem que esteja 

sujeita à incidência da CPMF que normalmente suportaria, caso realizasse ela própria o 

pagamento de seus fornecedores por meio de movimentações devidamente registradas 

em sua conta corrente. 

E realmente, a partir dos depoimentos tomados pelas empresas, o financiamento 

obtido junto ao banco se destina à aquisição de bens e serviços inseridos nas operações 

corriqueiras e diárias da empresa, não sendo razoável que estas se dêem como se fossem 

operações de financiamento isoladas que, pela sua natureza e vulto, justificariam a tomada de 

empréstimo junto a uma instituição bancária, que cobraria normalmente taxas e juros e outros 

encargos. 

Assim, o negócio aqui tratado, do ponto de vista financeiro e econômico, apenas 

estaria justificado pela não incidência da CPMF quando do pagamento do fornecedores.  

É tanto que, caso haja a cobrança normal da CPMF, com a circulação dos valores 

financiados pela conta da empresa, a operação não seria viável, ou ao menos, tão vantajosa. 

Visando justamente a coibir tais negócios e operações, foi editado recentemente, 

em 03 de julho de 2007, novo decreto que regulamenta a Lei 9.311/96, que instituiu a CPMF. 

Referido Decreto, em seu art. 1º, parágrafo único, descreve o que deve ser 

considerado como Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 

Natureza Financeira para efeitos de incidência da CPMF, deixando clara a abrangência do 

fato gerador da referida contribuição: 
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Art. 1o  A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira - CPMF será cobrada de conformidade com o disposto 
neste Decreto. 

Parágrafo único.  Considera-se movimentação ou transmissão de 
valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer 
operação liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas 
no art. 2o, que representem circulação escritural ou física de moeda, e 
de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos 
valores, créditos e direitos (Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
art. 1o, parágrafo único). 

 

Vale ressaltar que o detalhamento do fato gerador da CPMF, previsto no Decreto 

acima referido é plenamente legal, visto que não extrapola a descrição do fato gerador da 

contribuição, prevista na lei 9.311/96. 

Assim, a movimentação financeira, para efeitos da incidência de CPMF, é toda e 

qualquer operação de liquidação ou lançamento realizada pelas instituições financeiras, 

impliquem ela ou não a transferência de titularidade dos recursos envolvidos (entidades 

referidas no art. 2º). 

Essa é a abrangência da incidência da CPMF, cujo pagamento pode ser 

dispensado, com o estabelecimento de isenções, ou minimizado, com a aplicação de alíquota 

zero. 

Importante é que fique claro que os benefícios acima referidos (isenções e 

alíquotas zero) são concedidos especificamente para determinadas categorias de contribuintes 

e em determinadas operações, não podendo ser estendidas, ainda que de forma indireta, a 

quem não goze de tais características. 

Isso fica claro no art. 2º do Decreto, em especial em seus incisos II, III e VI, em 

que o diploma trata do fato gerador da CPMF, buscando afastar e desconsiderar negócios 

realizados com o intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador da contribuição: 

Art. 2o O fato gerador da contribuição ocorre (Lei no 9.311, de 1996, 
art. 2o): 

I - no lançamento a débito, por instituição financeira, em contas-
correntes de depósito, em contas-correntes de empréstimo, em contas 
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de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósitos em 
consignação de pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1o da Lei 
no 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela mantidas; 

II - no lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas-
correntes que apresentem saldo negativo, até o limite de valor da 
redução do saldo devedor;  

III - na liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de 
quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, 
que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário, nas contas 
referidas nos incisos I e II; 

IV - no lançamento, e qualquer outra forma de movimentação ou 
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, 
não relacionados nos incisos I a III, efetuados pelos bancos 
comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas 
econômicas; 

V - na liquidação de operações contratadas nos mercados organizados 
de liquidação futura; 

VI - em qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de 
créditos e direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, 
reunindo características que permitam presumir a existência de 
sistema organizado para efetivá-la, produza os mesmos efeitos 
previstos nos incisos I a V, independentemente da pessoa que a efetue, 
da denominação que possa ter e da forma jurídica ou dos instrumentos 
utilizados para realizá-la. 

 

Desse modo, tem-se evidente a preocupação da legislação em prevenir negócios 

que busquem dissimular a ocorrência do fato gerador da CPMF. 

Ainda, sobre a responsabilidade de recolhimento da CPMF, o art. 4º, do Decreto 

fornece mais especificações e ferramentas ao administrador com o intuito de muni-lo de para 

evitar os negócios que venham a dissimular a ocorrência do fato gerador da CPMF pelos reais 

beneficiárias das movimentações financeiras feitas pela interposição de instituições 

financeiras que gozam de benefícios em relação à contribuição, barrando sua incidência: 

Dos Contribuintes e Responsáveis 
Art. 4o  São contribuintes (Lei no 9.311, de 1996, art. 4o): 
I - os titulares das contas referidas nos incisos I e II do art. 2o, ainda 
que movimentadas por terceiros; 
II - o beneficiário referido no inciso III do art. 2o; 
III - as instituições referidas no inciso IV do art. 2o; 
IV - os comitentes das operações referidas no inciso V do art. 2o; 
V - aqueles que realizarem a movimentação ou a transmissão referida 
no inciso VI do art. 2o. 
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Sobre casos semelhantes, o Conselho de contribuintes vem se manifestando de 

forma a aplicar o disposto do art. 116, parágrafo único do CTN, que autoriza a 

desconsideração de atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência 

do fato gerador da obrigação tributária, julgando procedentes autuações nesse sentido26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Recurso 117510, Primeira Câmara, processo nº 10768.004941/00-22, “CPMF. FATO GERADOR. 
PAGAMENTOS DE CRÉDITOS, DIREITOS E VALORES. INCIDÊNCIA. A liquidação ou pagamento, por 
instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham 
sido creditados na conta corrente do beneficiário, constitui fato gerador da obrigação, nos termos do inciso III 
do art. 2º da Lei nº 9.311/96. Recurso negado”.  Disponível em : 
www.conselhos.fazenda.gov.br/domino/Conselhos/SinconWeb.nsf/Ementa. Acesso em: 25/05/2007. 

  
 

 

http://www.conselhos.fazenda.gov.br/domino/Conselhos/SinconWeb.nsf/Ementa
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CONCLUSÃO 

 

 

Pelas razões explanadas na parte I do trabalho, em que analisamos o sistema 

constitucional tributário brasileiro, voltando o olhar, principalmente, para os princípios da 

legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, entendemos que, no Brasil, por todos os 

valores explícitos e implícitos traçados no texto constitucional, a idéia de uma legalidade 

estrita, como a existente em direito penal, deve ser revista, uma vez que, pelas próprias 

limitações da linguagem e pela necessidade de concretização do princípio da isonomia, a 

norma de imposição de tributos a pagar não podem cumprir a tarefa de prever, de forma 

exaustiva e estanque, em todos os detalhes os casos concretos que devem ensejar sua 

incidência. 

É que não se deve, a priori, alçar a segurança jurídica ou a legalidade a categorias 

de princípios superiores e principais, comprometendo o princípio da isonomia e a justiça 

fiscal previamente. Ao contrário, todos os princípios devem ser considerados como essenciais 

à realização plena dos valores inspiradores do sistema, sendo certo que, apenas diante do caso 

concreto é que se poderá dosar a atuação estatal de modo a solucionar as questões impostas e 

atender, ao máximo, os objetivos do Estado Social e Democrático de Direito. 

Nessa tarefa, é claro que poderá haver a necessidade de se levar em consideração, 

com mais ênfase, uns princípios em detrimentos de outros, mas isso não implica eleger, de 

forma prévia, qual o mais importante.  

Assim, cabe ao administrador a nobre tarefa de, à vista dos inúmeros casos 

concretos que lhe sejam submetidos, identificar os matizes essenciais que determinam a 

incidência da norma tributária, tomando, é claro, o devido cuidado para não extrapolar esse 

poder-dever, agindo de forma a criar tributo completamente novo não previsto em lei. Nesses 
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casos, nosso ordenamento jurídico já possui aparato suficiente para remediar e prevenir tais 

abusos. 

A norma do art. 116, parágrafo único, do CTN, traz explícita essa autorização ao 

Administrador para desconsiderar os atos ou negócios praticados com vistas a dissimular a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributário, sendo comando de extrema importância 

para prevenir as chamadas práticas elisivas, que, apesar de estarem revestidas de formalidades 

lícitas, em sua essência, dificultam a identificação dos fatos tributáveis, comprometendo a 

justiça fiscal e a eficiência da arrecadação. 

Nessa mesma inspiração, o novo código civil trouxe inovações no tratamento dos 

negócios empreendidos com abuso de direito, de formas ou mediante fraus legis, expressando, 

também nesse ramo do direito, a preocupação que deve haver com a boa-fé objetiva, hoje 

aplicada em todas as esferas do atuar jurídico ético. 

Hoje podemos dizer que o ordenamento jurídico brasileiro encontra-se, do ponto 

de vista do direito positivo, paramentado com as normas básicas para prevenção da elisão 

fiscal, ou seja, práticas que, apesar de lícitas em suas formas, quando examinadas em seu 

conjunto e buscando interpretar sua real finalidade, consubstanciam-se em atos praticados 

com abuso de direito ou de formas, unicamente para alcançar a economia de tributos que 

normalmente seriam devidos, caso tivessem sido utilizados os negócios e atos jurídicos 

apropriados para cada finalidade buscada.  
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