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RESUMO 
O presente trabalho se destina a expor os principais aspectos sobre o instituto do 
planejamento tributário, mais notadamente no que tange seus limites intrínsecos, a 
influência da teoria dos direitos fundamentais e críticas acerca das proposituras 

-elisiva. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica. Documental, em relação ao tipo, tendo sido analisados diplomas 
legais, projetos legislativos, instruções normativas, resoluções, doutrinas, jurisprudências, 
periódicos, e-books e sites oficiais. Quanto à utilização e abordagem dos resultados, foi 
pura e qualitativa, à medida que terá como único fim a ampliação dos conhecimentos e a 
apreciação da relevância da matéria na atualidade. No tocante aos objetivos, a pesquisa é 
descritiva, posto que busca explicar, classificar e esclarecer o problema apresentado. 
Exploratória, objetivando aprimorar as ideias através de informações sobre o tema em 
foco. 
 
PALAVRAS CHAVE: Planejamento tributário. Limites da elisão fiscal. Norma geral 
anti-elisiva. 

 
ABSTRACT 
Present work is aimed at exposing main aspects about tax planning institute, more 
precisely its intrinsic limits, fundamental rights´ theory influence and reviews in 
legislative propositions about so-called antielisive general rule. Methodology used was 
bibliographic research. Documents, in relation to the type, having been analyzed legal 
diplomas, legislative drafts, normative instructions, resolutions, doctrines, jurisprudences, 
periodicals, e-books and official websites. As for the use and approach of the results, it 
was pure and qualitative, as it will have as its sole purpose the expansion of knowledge 
and the appreciation of the relevance of the matter today. Regarding the objectives, the 
research is descriptive, since it seeks to explain, classify and clarify the problem 
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presented. Exploratory, aiming to improve the ideas through information on the theme in 
focus. 
 
KEYWORDS: Tax planning. Fiscal elision limits. Antielisive general rule. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A propagação da utilização do planejamento tributário no Brasil ainda é muito 

tímida, apesar de se tratar de instituto jurídico já concebido largamente pela doutrina e 

inclusive classificado como direito fundamental do contribuinte.  

Há uma tênue distinção entre os três seguintes institutos: elisão, elusão e evasão. E 

a diferença se baseia justamente no critério da licitude. Apenas o primeiro é 

integralmente lícito, enquanto que, o segundo importa em simulação e o terceiro 

configura tipo penal. 

A evasão (sonegação) e da elusão (ou elisão ineficaz) são, grosso modo, formas de 

se desviar totalmente ou parcialmente da tributação. Contudo, muitas vezes de forma 

culposa, já que a legislação tributária está de ser simples e transparente. 

Daí uma justificativa primordial para a implementação e difusão de uma cultura 

de planejar a tributação. Aqui se trataria de um cenário de administração tributária 

dialógica, ideal para combater uma temerária tributação oculta. 

A ferramenta apta a concretizar políticas públicas no sentido de uma educação 

fiscal generalizada e cultura participativa no processo de integralização de receitas 

derivadas tributárias é justamente a elisão fiscal. 

Diga-se de passagem a autonomia do planejamento tributário não se condiciona à 

mera busca de lacunas na legislação, mas também uma necessidade do contribuinte em se 

programar antecipadamente, principalmente o brasileiro que não encontra o devido 

retorno dos montantes recolhidos à título de tributo.  

É interessante observar que, como a doutrina considera o planejamento tributário 

um direito fundamental, a teoria correlata a rigor aplica-se ao referido instituto tributário. 

Dessa forma, a priori, não se deveria pensar em restringir a elisão fiscal já que, uma vez 

tido como direito fundamental, a sua aplicação é imediata e sua restrição condicionada a 

salvaguarda de outro direito fundamental. 
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Contudo, além de não se respeitar o campo discricionariedade do planejamento 

tributário, já foram elaboradas várias proposituras no sentido de regulamentar o Art. 116, 

§único, CTN , que, em outras palavras, iria restringir as estratégias elisivas.  

Nesse tocante, importante é estabelecer uma crítica sobre proposituras legislativas 

como a norma geral antielisiva, mais notadamente sobre o teor dos dispositivos e o 

respectivo alinhamento com a melhor jurisprudência e doutrina correlatas. 

 

2 ASPECTOS GERAIS DA ELISÃO FISCAL 

 

Planejar-se é uma conduta natural do ser humano. Por meio da característica única 

da cognição, o homem busca atender às suas necessidades e consequentemente assegurar 

a sua sobrevivência em todos os ângulos possíveis. E o prisma econômico, universo no 

qual está inserido o Direito Tributário, não é exceção. 

Não por acaso a economia precede todas as outras as ciências humanas, incluindo 

a sociologia de Comte, como destaca Almeida (2012, p. 53): 

 

- -
- rados 

 
-

- ca do

fatos humanos. 

-
geografia, a psicologia. 

 

A ciência jurídica que encontrou, já no século XX, em Kelsen, a sua autonomia, 

também irá viabilizar o planejamento pelos indivíduos, prontamente garantindo o direito 

a programar condutas. Inclusive é o que se observa positivado na Constituição Federal de 

1988, mais notadamente nas regras (como classifica Alexy) de limitações ao poder de 

tributar. A essência da anterioridade anual e nonagesimal, por exemplo, é justamente 

                                                      
1 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: 
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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possibilitar a programação e a adequação prévia diante do advento de inovações na 

legislação que culminem no aumento do aspecto quantitativo da exação tributária. 

Contudo, a necessidade de se planejar não paira por si só na pesada carga 

tributária. O panorama brasileiro aduz a outra característica adicional: o baixo retorno das 

quantias pagas a título de tributos que deveriam ser revestidas em políticas públicas de 

implementação de direitos fundamentais. É exatamente esse sentido que se extrai do 

estudo intitulado Carga tributária/PIB X IDH: Cálculo do IRBES (Indíce de Retorno de 

Bem Estar à Sociedade) 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E 

TRIBUTAÇÃO, 2017, adaptado).  

                                                      
2 

DESCRIMINAÇÃO IRBES - ÍNDICE DE RETORNO AO 
BEM ESTAR DA SOCIEDADE 

RANKING  ANO 
2014  

ANO 
2014  

ÍNDICE 
OBTIDO  

RESUL- 
TADO  

RESUL- 
TADO  

30 PAÍSES DE 
MAIOR 
TRIBUTAÇÃO  

C.T 
SOBRE 
O PIB  

IDH  IRBES  RANKING  RANK. 
ANTERIOR  

SUIÇA  26,60% 0,93 163,46 1º 4º 
CORÉIA DO 
SUL  

24,60% 0,898 163,04 2º 2º 

ESTADOS 
UNIDOS  

26,00% 0,915 162,88 3º 3º 

AUSTRÁLIA  30,80% 0,935 159,06 4º 1º 
IRLANDA  29,90% 0,916 158,48 5º 5º 
CANADÁ  30,80% 0,913 157,19 6º 7º 
JAPÃO  30,30% 0,891 155,89 7º 6º 
NOVA 
ZELÂNDIA  

32,40% 0,913 155,35 8º 8º 

ISRAEL  31,10% 0,894 155,23 9º 9º 
REINO UNIDO  32,60% 0,907 154,61 10º 10º 
ALEMANHA  36,10% 0,916 151,35 11º 15º 
ESPANHA  33,20% 0,876 151,28 12º 13º 
ESLOVÁQUIA  31,00% 0,844 151,09 13º 12º 
URUGUAI  27,40% 0,793 150,90 14º 11º 
REPÚBLICA 
TCHECA  

33,50% 0,87 150,43 15º 17º 

NORUEGA  39,10% 0,944 150,28 16º 18º 
ARGENTINA  32,20% 0,836 149,03 17º 19º 
ESLOVÊNIA  36,60% 0,880 147,71 18º 20º 
LUXEMBURGO  37,80% 0,892 147,35 19º 21º 
GRÉCIA  35,90% 0,865 147,24 20º 16º 
ISLÂNDIA  38,70% 0,899 146,91 21º 14º 
BÉLGICA  40,40% 0,890 144,19 22º 25º 
ÁUSTRIA  41,00% 0,885 143,08 23º 23º 
DINAMARCA  43,90% 0,923 142,97 24º 28º 
FINLÂNDIA  41,80% 0,883 141,99 25º 29º 
FRANÇA  42,60% 0,888 141,49 26º 24º 
ITÁLIA  41,60% 0,873 141,37 27º 26º 
SUÉCIA  42,70% 0,907 141,15 28º 22º 
HUNGRIA  38,50% 0,828 141,11 29º 27º 
BRASIL  33,65% 0,755 140,48 30º 30º 
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Depreende-se que, de fato, o Brasil encontra-se entre os maiores ônus tributários 

do mundo. Entretanto tal não é suficiente para que provoque a vontade nos indivíduos de 

se programar no intuito de suprir as necessidades da vida cotidiana, de ter garantidos seus 

direitos sociais, que são aqui relevantes para determinação do índice de desenvolvimento 

humano.  

A prova dessa premissa é a de que as supracitadas estatísticas mostram que países 

com uma carga tributária superior a brasileira conseguem manter um IDH bem mais 

elevado que o nosso. Isso em uma sistemática de tributação padrão, sem a necessidade de 

adesão a regimes especiais nem um planejamento tributário para suprir carências.  

Logo, em face do mau direcionamento dos recursos públicos auferidos das 

receitas tributárias, o planejamento tributário se constitui como uma ferramenta 

indispensável para a manutenção dos direitos fundamentais no Brasil. Já que, diante da 

insuficiência do orçamento público em completar esse dever, fica a coletividade 

compelida a fazê-lo com recursos próprios. 

Na seara tributária é perfeitamente possível a incidência de situações jurídicas 

simuladas. Temos caso clássico contido no dispositivo do Art. 156 §2º I CF.  Aqui o 

contribuinte do ITBI abusa da forma legal prevista para a imunidade do imposto e realiza 

a transmissão, integralização ou incorporação de bens e/ou, assim como modificação ou 

extinção da estrutura societária visando apenas fuga da obrigação tributária principal, 

desprovido de qualquer propósito negocial. 

O mesmo se afirma para a dissimulação, para a qual podemos citar como 

exemplar o cenário em que se arquiteta uma venda fantasiosa quando, na verdade, se trata 

de uma doação. Dessa maneira, visa-se obter uma alíquota menor a título de ITBI que, no 

caso do município de Fortaleza é de 3% (três por cento) para as transmissões que não 

envolvam o SFH, segundo o Art. 306 II CTMFOR . Enquanto que o ITCD, no caso do 

Estado do Ceará, pode chegar até 8% (oito por cento), nos moldes do Art. 16 I d, II d da 

Lei Estadual 15.812/15.  

                                                                                                                                                              
 Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 2017. Adaptado pelo autor. 

3Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
§ 2º O imposto previsto no inciso II: 
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão 
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra 
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; 
4As alíquotas a serem aplicadas sobre a base de cálculo do ITBI são:  
II - 3% (três por cento) nas demais transmissões.  
5Art.16. As alíquotas do ITCD, considerando-se o valor da respectiva base de cálculo, são: 
I - nas transmissões causa mortis: 
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Como a regra do Art. 110 CTN obsta que a legislação tributária altere o conceito, 

matéria e alcance dos institutos de natureza civil, a simulação e dissimulação de negócios 

jurídicos tributários obedecem a seguinte distinção delineada por Monteiro (2003, p. 

em ambas, o agente quer o engano; na simulação, quer enganar sobre a 

existência de situação não verdadeira, na dissimulação, sobre a inexistência de situação 

real.  

O planejamento fiscal é íntegro, transparente e lícito. Constitui-se no plano prático 

como um meio de interpretação da legislação tributária no intuito de reduzir ao máximo 

possível a carga tributária. O manuseio desse valioso instrumento transpassa o mundo 

jurídico, não se limitando tão somente à apreciação da norma positivada, mas como 

também tomando como aliado a gestão de negócios. Nesse sentido, corrobora Andrade 

Filho (2015, p. 21): 

 

A 

envolve o manejo inteligente dessa complexidade q
mundo dos negócios. 

 

Por isso a elisão fiscal não se resume tão somente ao preenchimento de brechas 

legais, pois estas podem vir a ser supridas pelo legislador ou até mesmo pelos juízes no 

exercício de sua competência. O planejamento tributário persiste mesmo após serem 

preenchidas as lacunas da lei. O ato de planejar remete a ideia de arquitetar, organizar ou 

planificar algo. O objeto sobre o que se planeja pode mudar, mas esse fato não é 

                                                                                                                                                              
a) 2% (dois por cento), até 10.000 (dez mil) Ufirces; 
b) 4% (quatro por cento), acima de 10.000 (dez mil) e até 20.000 (vinte mil) Ufirces; 
c) 6% (seis por cento), acima de 20.000 (vinte mil) e até 40.000 (quarenta mil) Ufirces; 
d) 8% (oito por cento), acima de 40.000 (quarenta mil) Ufirces; 
II  nas transmissões por doação: 
a) 2% (dois por cento), até 25.000 (vinte e cinco mil) Ufirces; 
b) 4% (quatro por cento), acima de 25.000 (vinte e cinco mil) e até 150.000 (cem mil) 
Ufirces; 
c) 6% (seis por cento), acima de 150.000 (cinquenta mil) e até 250.000 (duzentas e 
cinquenta mil) Ufirces; 
d) 8% (oito por cento), acima de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) Ufirces; 
6A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 
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suficiente para extinguir o planejamento por si só. Portanto, se o objeto muda então o 

planejamento muda também. É precisa e verdadeira a referida proposição lógica. 

Logo, ao trazer essa premissa para o plano tributário, independentemente do 

advento de inovações legislativas, quaisquer que seja seu teor, sempre haverá a 

possibilidade de estudar ou programar condutas. Ainda bem que principalmente em se 

tratando de matéria tributária, pois o conteúdo deste ramo jurídico é bastante amplo no 

sentido de uma produção diária de normas elevada. 

Dados pesquisa mais recente (encerrada com dados até 30/09/2017) do IBPT 

 (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, 2017, 

adaptado).  Esta se dá no intuito preponderante de confirmar o quantitativo descomunal 

de normas tributárias e o seu percentual referente ao total de normas gerais federais, 

estaduais e municipais editadas desde o advento da Constituição Federal de 1988 (2017, 

p. 3-6): 

O planejamento tributário é deveras essencial diante da excessiva legislação 

brasileira, principalmente em se tratando do rol normativo envolvendo IRPF, IPI e ICMS. 

Além do que essa descomedida quantidade de regras e princípios gera também uma 

                                                      
7 

QUANTIDADE DE NORMAS EDITADAS - 29 ANOS DA CF DE 1988 
NORMAS FEDERAIS GERAIS TRIBUTÁRIAS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 1 
EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

DE REVISÃO 
6 - 

EMENDAS CONSTITUCIONAIS 97 16 
LEIS DELEGADAS 2 - 

LEIS COMPLEMENTARES 101 45 
LEIS ORDINÁRIAS 5.731 1.137 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 
ORIGINÁRIAS 

1.412 237 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 
REEDITADAS 

5.491 1.674 

DECRETOS FEDERAIS 12.292 1.659 
NORMAS COMPLEMENTARES* 139.506 26.787 

TOTAL 164.639 31.556 
MÉDIA POR DIA 16,11 3,09 

MÉDIA POR DIA ÚTIL 23,14 4,44 
TOTAL DE NORMAS 

EDITADAS  
GERAIS 

 
TRIBUTÁRIAS 

FEDERAL 164.639  31.556  
ESTADUAL  1.549.106  117.282  
MUNICIPAL  3.965.412  228.728  

TOTAL 5.679.157  377.566 
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Adaptado pelo autor. 
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enorme insegurança jurídica e um indesejado retardo burocrático nas demandas 

tributárias. 

 
3 LIMITES DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

A primeira e mais evidente restrição à irradiação plena da elisão fiscal é 

justamente a limitação temporal. Não há que se falar em planejamento tributário depois 

da concretização do fato gerador. Logo, a elisão fiscal orbita no plano abstrato da 

hipótese de incidência.  

Deve-se estar claro que a ocorrência da conduta elisiva é rigorosamente anterior à 

consumação do fato gerador. Consequentemente prévio a qualquer procedimento de 

autuação, fiscalização e processo administrativo ou judicial tributário.  

Caso contrário, se trataria da sonegação fiscal, esta que ocorre necessariamente 

após a concretização do fato gerador. Nesse sentido, se posiciona Crepaldi (2012, p. 5): 

 

gerar uma evasã

reside no fato de que, na evas

 
 

Como se depreende, não há qualquer ilicitude na conduta de se desviar da 

incidência de uma norma, seja ela tributária ou de qualquer outra natureza. É uma 

faculdade intrínseca ao jurisdicionado se amoldar ao padrão estabelecido pelo texto 

normativo, assim como também observar e discutir seu escopo pelos meios que o 

ordenamento jurídico dispõe. 

A segunda se trata de um aspecto interpretativo. Formalmente o planejamento 

tributário irá se valer das lacunas legais de maneira a exercer uma dinâmica furtiva ao 

rigor exigido pela hermenêutica literal, tal como expressa o Art. 111 CTN . 

A predominância de dispositivos como o supracitado não são de se estranhar em 

se tratando do ramo tributário que, em sua essência, é predominantemente legalista. 

                                                      
8Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
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Logo, se não há tributo sem lei, então todos os fatos e relações jurídicas tributárias estão 

permeadas por dispositivos legais em sentido estrito.  

Como todos os fatos e relações jurídicas tributárias são, via de regra, balizadas 

pelo diploma legal, então a legislação tributária não consegue acompanhar no mesmo 

ritmo as mudanças culturais nem as transformações dos valores sociais. Diga-se de 

passagem, nenhuma vertente da ciência jurídica consegue, ainda mais a tributária. 

Portanto, sob a perspectiva material, a elisão fiscal não pode se ater tão somente a 

uma interpretação gramatical fria e imutável. O Direito Tributário deve sim acompanhar 

as mudanças valorativas da sociedade. Nesse sentido, concorda Paulo                            

Bonavides (2010, p. 478-479): 

 

A objeção mais pesada que as reflexões de Smend suscitam com o respeito à 
técnica interpretativa dos formalistas do positivismo é indubitavelmente aquela 
referente à frieza ou indiferença com que eles, violentando a norma jurídica, 
costumam aplicá-la fora do conjunto no qual cobre seu preciso sentido. Trata-
se, segundo Smend, de uma singular ilusão desses formalistas esperar que a 
norma jurídica em toda a parte se sujeite à mesma interpretação e emprego, não 
importando sua conexidade com o direito público ou com o direito privado, 
com o direito formal ou com o direito material, com o direito político ou com o 
direito técnico [...]. 

 

Como a teoria de Smend coloca em destaque o conteúdo valorativo da 

Constituição, esta deve refletir as aspirações da sociedade que tutela. Como a lei 

fundamental brasileira o Direito Financeiro e Econômico como todo, incluindo assim o 

Tributário, estes ramos não se eximem de acompanhar as modificações no contexto 

social, como bem coloca Lima (2010, p. 45): 

 

Como já analisado, as instituições jurídicas, como valores culturais que são, 
espelham os anseios da sociedade a qual elas regem. O direito como norma 
aplicada ao fato, incorpora a mutabilidade social e transforma-se, a fim de 
exercer a sua primordial função, qual seja: concretizar o valor de justiça nas 
relações sociais.  

 

Portanto, pelos motivos supracitados, parece ser mais adequado, principalmente 

diante de hard cases, a adoção de métodos integrativos como o científico-espiritual da 

Constituição, ao se utilizar do instrumento do planejamento tributário.  

Diante de dúvida quanto à interpretação da legislação tributária do IRPF, o 

contribuinte pode consultar o fisco, imprimindo assim a conotação prática interpretativa 

ao planejamento tributário. Contudo esse instrumento deve obedecer aos requisitos 
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formais e materiais elencados pelos Arts. 3º, 3º-A da IN RFB 1.396/13, que parece 

englobar um número mínimo de situações fáticas possíveis, longe da amplitude ideal.  

Por fim, tem-se o aspecto material que será representado pelo instituto 

(Business Purpose Theory) anunciada pela Suprema Corte Americana desde o primeiro 

meado do século XX. Contudo, a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da 

referida teoria carece de uma atenção maior quanto aos alicerces no qual se solidificou o 

Direito brasileiro, como bem atenta Lima (2010, p. 96): 

 

Nesse sentido, fica evidente que a Teoria da Utilidade Negocial foi 
desenvolvida no sistema jurídico anglo-saxão, em que se prevalece a tradição 
jurisprudencial e consuetudinária nas resoluções dos conflitos, não havendo a 
imprescindibilidade de norma legal positivada. Logo, por esta teoria, possível é 
a desconsideração, para efeitos fiscais, de negócios jurídicos lícitos, porém sem 
justificativa econômica, o que torna a interpretação econômica dos direitos 
tributário e contratual seu fundamento basilar. 
Deve-se, portanto, ter muita cautela ao propor a aplicabilidade da Teoria da 
Utilidade Negocial no ordenamento jurídico brasileiro; pois, por estar este 
fundado no sistema jurídico de origem romano-germânico, é tradicionalmente 
condicionado à legalidade, especialmente quando se disciplina relação entre os 
sujeitos tributários. Logo, incorporar conceitos indeterminados e subjetivos, 
como a intencionalidade da conduta contribuinte, e institutos extrajurídicos, 
como o econômico e o social, para promover a tributação, é por em risco a 
estrita legalidade e a segurança jurídica do sistema tributário brasileiro. 

 

Trata-se da verificação de uma conduta comercial no contribuinte, uma maneira 

de organizar-se no plano abstrato da hipótese de incidência para não concretizar o fato 

gerador ou suavizá-lo por meio de um objetivo que aperfeiçoe a atividade empresarial 

exercida e não tão somente buscar evadir-se da responsabilidade tributária. Esta última 

conduta sim configuraria o crime de sonegação fiscal. Até mesmo a tentativa de simular o 

planejamento tributário é indesejável e constitui a chamada elusão ou elisão ineficaz. 

Referido critério substancial direciona o planejamento tributário a perseguir não 

tão somente uma otimização tributária, mas também um aperfeiçoamento operacional no 

sentido de reduzir custos logísticos, um aprimoramento preventivo no tocante a evitar 
                                                      
9Art. 3º A consulta deverá ser formulada por escrito, conforme os modelos constantes nos Anexos I a III a 
esta Instrução Normativa, dirigida à autoridade competente da Coordenação mencionada no caput do art. 
7º e apresentada na unidade da RFB do domicílio tributário do consulente. 
Art. 3º-A Além dos requisitos previstos neste Capítulo, a consulta deverá conter as informações 
estabelecidas no § 1º deste artigo quando os dispositivos da legislação tributária e aduaneira ou os fatos a 
que será aplicada a interpretação solicitada, indicados conforme o inciso IV do § 2º do art. 3º, abrangerem 
uma das matérias a seguir: 
I - preços de transferência; 
II - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis); ou 
III - estabelecimento permanente. 
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futuras demandas judiciais com o fisco e, por último, é claro, um upgrade financeiro que 

irá potencializar elementos financeiros e contábeis do contribuinte tais como a margem 

de lucratividade, a incrementação no ativo circulante, redução do passivo, aumento do 

patrimônio líquido, dentre outros. 

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exige a 

configuração do substrato econômico para a regular constituição da elisão fiscal. Não 

estando presente o instituto do substrato econômico, o planejamento tributário torna-se 

abusivo e a teoria do propósito negocial negada, como bem entende o CARF: 

 

ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.                                 
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas  
de  amortização  do  ágio,  prevista  no  art.  386  do  RIR/1999,  requer  a  
participação de uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente  
tenha  acreditado  na   "mais  valia"  do  investimento  e  feito  sacrifícios  
patrimoniais para sua aquisição. Inexistentes  tais  sacrifícios,  notadamente  
em  razão  do  fato  de  alienantes  e       adquirentes  integrarem  o  mesmo  
grupo  econômico  e estarem  submetidos  a  controle  comum,  evidencia-se  a  
artificialidade  da  reorganização  societária  que,  carecendo  de  propósito     
negocial  e  substrato  econômico,  não  tem  o  condão de autorizar o 
aproveitamento   tributário do ágio que pretendeu criar. 
No que tange  ao  ponto  central  do  mérito,  a  decisão  recorrida  manteve  os  
autos de infração lavrados pela Fiscalização. As autuações se fundamentaram 
no           entendimento de  que a contribuinte  deduziu indevidamente,  no ano 
-calendário  2010,  de  seu lucro  real e  da  sua  base  de  cálculo  da  CSLL,  
despesas  relativas  à  amortização  de  ágio  contabilizado  em  operações  
societárias          caracterizadoras  de  planejamento  tributário  abusivo,  
praticadas  entre  empresas  pertencentes ao mesmo grupo, sem propósito 
negocial e sem substrato econômico. 
Além disso, para que ocorra a efetiva aquisição de um investimento,  com o 
correspondente surgimento do ágio, é imprescindível a existência de substrato          
econômico  à sua  realização,  ou  seja,  de  transação  econômica  que               
materialize  o        valor  de   aquisição  ao  mesmo  tempo pago pelo 
adquirente e recebido pelo           alienante. (Acórdão 9101003.078. Relator: 
Rafael Vidal de Araújo. Julgamento: 12/09/2017). 

 

Assim como também em vários outros acórdãos do CARF como no 9101-003.011 

(Publicação: 14/09/2017), 1401-001.901 (Publicação: 08/08/2017), 1402-002.450 

(Publicação: 06/07/2017), 9101-002.449 (Publicação: 07/10/2016), 9101-002.427 

(Publicação: 04/10/2016), 1202-000.883, (Publicação: 16/08/2013), 1402-001.144 

(Publicação: 18/01/2013), 1402-001.143 (Publicação: 11/01/2013), 1402-001.144 

(Publicação: 18/01/2013), 1202-00156 (Publicação: 28/09/2009), 107-08.030 

(Publicação: 08/06//2005). 

 

4 A TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS APLICADA À ELISÃO FISCAL 
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Que os direitos fundamentais podem entoar uma irradiação capaz de frear 

condutas do Estado não é de se espantar, inclusive em se tratando de atos administrativos 

oriundos do Poder de Tributar. Interessante observar que tal breque pode se dar tanto de 

maneira imediata quanto mediata ou, se preferir, direta ou indiretamente. 

A forma mediata ou indireta configura-se quando outros direitos fundamentais, 

que não expressamente ligados às disposições constitucionais sobre ordem financeira e 

economicamente e, portanto, alheios à tributação, influem no Poder de Tributar, de forma 

a limitá-lo. Para ilustrar, exemplifica-se com a liberdade de crença e de religião citado 

por Marmelstein (2016, p. 110): 

 

Dentro do mesmo contexto, o constituinte brasileiro estabeleceu ainda a 
 b). Essa 

limitação constitucional ao poder de tributar tem como finalidade impedir que 
o Estado, por meio da tributação, torne a liberdade religiosa tão onerosa a 
ponto de embaraçar o seu exercício. Esse benefício fiscal, de acordo com o 
STF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, 
o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas.  

 

Assim como a inviolabilidade de domicílio (Marmelstein. 2016. p. 154):  

 

Desse modo, por exemplo, um escritório de contabilidade ou de advocacia, ou 
um consultório médico ou odontológico, onde alguém exerce profissão ou 
atividade, também estaria protegido pela cláusula de inviolabilidade do 
domicílio, pelo menos no que se refere à área não aberta ao público. Assim, 
hipoteticamente, se um agente de fiscalização tributária deseja ingressar em um 
escritório de contabilidade para obter determinado documento que lá esteja, 
deverá obter o consentimento do dono do escritório. Se o proprietário do 
escritório não consentir, só obtendo uma ordem judicial o agente poderá entrar 
a força.  

 

Já a forma imediata ou direta, como a semântica do termo sugere, constitui-se 

quando direitos fundamentais intrínsecos à ordem econômica e financeira agem para 

limitar o Poder de Tributar. Admitir a referida vertente significa concomitantemente 

adotar a acepção que pagar tributo é um direito fundamental, a qual nos parece deveras 

correta, sem excluir o formato indireto. 

A doutrina corrobora com esse entendimento e diz mais: tal enfoque é mudar o 

panorama, o ponto de vista adotado. Arrecadar para manter um Estado prestador de 

condutas positivas de cunho social é importante, é de interesse público, contudo esse não 

é o foco principal. A Administração Pública não deve ser a protagonista, mas sim o 

contribuinte. É para atender as demandas da sociedade que as receita públicas, as quais se 
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inserem os tributos, são auferidas e, posteriormente, aplicadas pelo Estado. Nesse sentido, 

coloca Branco (2012, p. 15-16): 

 

fundamentais dos contribui -

fundamentais dos contribuintes ganhe cada vez mais espaço no discurso 
jurídico contemporâneo, seja na doutrina, seja nas decisões dos tribunais.[...] 
Ao influenciar o modo de interpretar e aplicar toda e qualquer norma jurídica, 
posicionando-se como conceito central do ordena- mento jurídico, os direitos 
fundamentais acabam por operar verdadeiro deslocamento do direito público. 
Se antes se via o direi

- -

 

- -la também da perspectiva do 
contribuinte, para quem representa ou confere um direito subjetivo. 

 

Tão primordial ou talvez mais do que pagar ou não pagar é como pagar tributo. É 

policiar-se para não desobedecer às limitações constitucionais ao Poder de Tributar, mais 

notadamente as expressas pelo Art. 150 CF. Apesar de que a restrição mais atuante e 

relevante ao imposto objeto deste estudo reside no princípio da capacidade contributiva, 

consubstanciado pelo Art. 145 §1º CF. 

A relativização dos supracitados direitos fundamentais deve fortificar a elisão 

fiscal. Tal justamente pelo fato de que o planejamento tributário é um instrumento capaz 

de assegurar direitos fundamentais que preconizem a uma razoável e justa tributação. 

Portanto, quando não efetivados os ditames constitucionais e quando omissa a legislação 

tributária, começa o papel do planejamento tributário. Suprimir as condutas elisivas 

importa em deixar desguarnecidos os direitos fundamentais do contribuinte. 

Pagar é tributo também é dever fundamental. Não tão somente pela ideia de 

homenagear e solidificar o Estado, como também pelo robustecimento da tributação 

isonômica. Como é cediço, o princípio da igualdade também tem vasta incidência no 

Direito Tributário. Logo máximas incorporadas em vários ordenamentos jurídicos, 

incluindo o a

integram a presente seara.  
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Muito se fala em direitos fundamentais, mas pouco se discuti em deveres 

fundamentais. Direitos e deveres são dois lados de uma mesma moeda: a existência de 

um direito pressupõe o cumprimento de um dever, seja nas relações horizontais entre 

particulares, quanto na vertical com o Estado.  

Fala-se muito nas posturas positivas e negativas que o Estado deve adotar para 

assegurar direitos de todas as dimensões, os chamados deveres estatais de tutela 

(Staatliche Schutzpflichten), entretanto não se dá muito ênfase nem se atribuem efeitos 

normativos aos deveres fundamentais autônomos dos particulares. Classificação essa 

estabelecida por Dimoulis e Martins (2014, p. 2014): 

 

determinadas categorias da população, como a educação enquanto dever da 
 

-

terceiros. Mas não se pode afirmar, simetricamente, que os terceiros 

o Estado). 
As normas 

damentais. 
 

Trazendo o raciocínio acima para o âmbito tributário, não pode determinado 

contribuinte ou responsável exigir o cumprimento de obrigação tributária, seja principal 

ou acessória, de outro sujeito passivo. Isso porque nem há no Título VI da Constituição 

Federal de 1988 qualquer dispositivo expresso que imponha à sociedade, a exemplo dos 

artigos 194 e 195 CF, o dever fundamental de pagar tributo. 

Logo a fiscalização fazendária é deveras individual, apesar de que o não 

cumprimento da obrigação tributária acarreta prejuízos difusos à coletividade. Já que o 

não recolhimento de tributos pelo contribuinte A resulta em um desfalque no orçamento 

público e, consequentemente, prejuízo para o contribuinte B em relação aos seus direitos 

fundamentais a serem prestados pelo Estado. E esse contribuinte B não pode exigir 

diretamente o cumprimento da exação pelo contribuinte A, no máximo, alertar a 

autoridade administrativa. 
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Baseado nas premissas que norteiam a melhor doutrina que baliza a isonomia para 

os direitos fundamentais em geral, Alexy (2008, p. 408-410) elabora a seguintes 

fórmulas: 

 

Se não houver uma razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento 
desigual, então, o tratamento igual é obrigatório. 
.................................. 
Se não houve razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento igual, 
então, é obrigatório um tratamento desigual. 
.................................. 
Se houve razão suficiente para o dever de um tratamento desigual, então, o 
tratamento desigual é obrigatório. 

 

Portanto, como o princípio da isonomia tributária é aplicável ao planejamento 

tributário, poderíamos perfeitamente passar a tributação pelo scanner das supracitadas 

premissas. Em se tratando da tributação do imposto de renda pessoa física e a sempre 

criticada tabela progressiva mensal, as alíquotas vigentes a título de IRPF poderiam muito 

bem ser modificadas em razão das fórmulas 2 e 3. Considerando que há razão suficiente 

para tal, inclusive propositura legislativa nesse sentido, a necessidade de modificação 

paira nas desigualdades econômicas e sua variada listagem de classes, as parcelas a 

deduzir estão longe de tributar igualitariamente as diversas faixas financeiras. 

Submetendo agora a elisão fiscal ao crivo da moderna hermenêutica valorativa, 

observamos que o planejamento tributário é mais justificável ainda. Tal porque a 

metodologias tradicionais de interpretação são incapazes no sentido de conferir uma 

tutela plena aos direitos fundamentais. Nesse sentido, ensina Paulo Bonavides (2010, p. 

607): 

 

Os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam; concretizam-se. A 
metodologia clássica da Velha Hermenêutica de Savigny, de ordinário aplicada 
à lei e ao Direito Privado, quando empregada para interpretar direitos 
fundamentais, raramente alcança decifrar-lhes o sentido. 
Os métodos tradicionais, a saber, gramatical, lógico, sistemático e histórico, 
são de certo modo rebeldes a valores, neutros em sua aplicação e por isso 
mesmo impotentes e inadequados para interpretar direitos fundamentais. Estes 
se impregnam de peculiaridades que lhes conferem um caráter específico, 
demandando técnicas ou meios interpretativos distintos, cuja construção e 
emprego gerou a Nova Hermenêutica. 
Com acuidade, Hans-Joachim Koch assinalou a complexidade e peculiaridade 
na interpretação dos direitos fundamentais, destacando a necessidade de 
considerar os seguintes aspectos, indubitavelmente de extrema relevância: o 
círculo de proteção que deve envolver cada direito fundamental, as respectivas 
reservas de lei, as normas legais preenchedoras dessas reservas, as normas 
jurídicas infralegais, sobretudo os decretos, as normas de legislação 
procedimentais e de competência e os demais mandamentos da Constituição, 
tais como o pertinente ao princípio do Estado do Direito.  
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Como a supracitada doutrina cita, o mandamento de otimização máximo é 

concretizar no plano fático os direitos fundamentais. A interpretação consoante com a 

efetivação das garantias primordiais deve prevalecer sobre a hermenêutica que os 

restrinja. Daí o porquê da admissibilidade da elisão fiscal, pois ela é um instrumento 

resultante dessa irradiação de plenitude dos direitos fundamentais. 

Além do que a força normativa dos direitos fundamentais instala-se inclusive 

perante o fisco e particulares, como ratifica Häberle (1991, p. 265-266): 

 

A isso se acrescente  diz ele  a eficácia mediata frente a terceiros, quer dizer, 
sua eficácia também diante de particulares, bem como para efeitos fiscais, e 
suas consequências em relações de status especial [...]. 
A eficácia real dos direitos fundamentais para todos os cidadãos substituiu a 
eficácia formal clássica dos direitos civis. Novos direitos fundamentais, sociais 
e culturais, estabelecidos em numerosas constituições e textos internacionais de 
direitos humanos, resultaram deste impulso. 

 

Portanto corroborando com o que já foi dito acima quanto à matéria sobrepujar a 

forma. Daí cogita-se, ao menos, uma hipótese em que, para efetivar direitos 

fundamentais, o planejamento tributário pode prevalecer inclusive sobre a norma 

positivada. Desde, é claro, que perfeitamente legítimo e consoante com os princípios 

basilares da ordem jurídica na qual se insere. 

Como se vê, os valores sociais estão em foco, portanto é seguro afirmar que 

tributação deve estar alinhada aos seus anseios dos contribuintes sobre os quais ela 

incide. Em outras palavras, deve estar em harmonia com o Volksgeist, o sentimento 

aqui no Brasil, na seara tributária, nos parece residir justamente na sensação de retorno 

dos valores recolhidos em cumprimento à imposição compulsória pecuniária. As 

estatísticas consolidam essa afirmativa, conforme se vê na pesquisa intitulada Carga 

Tributária/PIB x IDH  Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade  IRBES 

de 2017.  

                                                      
10Pelo sexto ano consecutivo, o Brasil é o país com pior retorno à população nas esferas federal, estadual e 
municipal, quando comparado aos 30 países que possuem as maiores cargas tributárias do mundo, em 
relação às áreas de saúde, educação e segurança. Os dados são do estudo realizado neste ano pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). 

Carga Tributária/PIB x IDH  Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade  
IRBES
toda a riqueza produzida no País, e o Índice de Desenvolvimento Humano  IDH, que mede a qualidade de 
vida da população. 
O destaque desta edição é a Suíça, que no último estudo figurava em quarto lugar e agora aparece na 
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Portanto o contribuinte brasileiro não é insatisfeito pelo pesado ônus tributário por 

si só, mas sim pelo duvidoso e insuficiente investimento efetivo de seus montantes para a 

implementação de direitos fundamentais. Tanto é verdade que cidadãos regidos por 

outros sistemas tributários, com carga mais pesada ainda que a brasileira, apresentam 

índices maiores de satisfação em face do retorno real dos tributos arrecadados e 

consequente manutenção de índices de desenvolvimento humano (IDH) elevados.  

Os defensores de uma eventual reforma tributária utilizam dados dessa pesquisa 

como base para enxugar o rol de tributos hoje instituído no ordenamento jurídico pátrio, 

do qual alguns citam o imposto de renda como exação inicial e fundamental para 

concretização de tal anseio. 

 

5 CRÍTICA ÀS PROPOSITURAS DA DENOMINADA NORMA GERAL 

ANTIELISIVA 

 

Como não houve ainda a regulamentação da chamada norma geral antielisiva 

(Art. 116 §único CTN), considerando as frustradas tentativas do Executivo Federal por 

meio das MPV´s 66/02, 685/15 e do Congresso Nacional através das proposituras PL CD 

536/07 e PL SF 537/15 ainda em trâmite.11 A rigor, o contribuinte é livre para planejar o 

pagamento de tributos em um plano de constitucionalidade e legalidade, desde que 

configurados os aspectos temporal, interpretativo e material da elisão fiscal.  

Eventuais inovações no sentido de sustar tal discricionariedade são temerárias e 

deveras passíveis de controle de constitucionalidade e ou legalidade pelo Judiciário. 

                                                                                                                                                              
liderança, como o país que, mesmo com uma carga tributária não tão elevada, de (26,90%) consegue 
oferecer à população serviços públicos de qualidade. Já a Austrália que era líder do ranking, passou a 
ocupar a quarta posição, ficando atrás da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. 
O Brasil, mesmo com arrecadação altíssima (33,65% do PIB, em 2014 ), não consegue aplicar esses 
recursos de forma que a população tenha um melhor retorno desses valores, ficando atrás, inclusive, de 
países da América do Sul, como Uruguai e Argentina. 
O levantamento aponta que, apesar de terem cargas tributárias muito próximas à do Brasil, no ano de 2014, 
a Espanha com (33,20%) ocupa a 12ª posição; a República Tcheca com (33,50%) assume a 15ª; e Grécia 
com (35,90%) que mesmo em 20º lugar, estão muito à frente do País no que se refere à aplicação de 
recursos em benefícios dos seus cidadãos. 
11Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: 
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos 
termos de direito aplicável. 
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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Sendo assim, procedendo-se a uma análise das medidas que já externadas, levantamos as 

seguintes críticas. De início propõe-se uma refutação semântica. Constitui-se uma atecnia 

-

propostos pela revogada MPV 66/02.12  

 

PROCEDIMENTOS RELATIVOS À NORMA GERAL ANTI-ELISÃO 
Art. 13.  Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos de obrigação tributária serão desconsiderados, para fins 
tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os 
procedimentos estabelecidos nos arts. 14 a 19 subseqüentes. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos 
em que se verificar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 

azer menção tanto à 

elisão quanto à elusão fiscal. Esta última, também chamada de elisão ineficaz, ao 

contrário do planejamento tributário, não é admitida, pois é extrínseca ao plano da 

licitude. Além do que, como uma das próprias denominações sugere, visa dissimular uma 

elisão fiscal regular e legítima, no intuito de tão somente reduzir ou fugir da tributação. 

Como se vê citado acima, denota-se claramente que o Chefe do Executivo, na 

verdade, planejou elidir a elusão fiscal e não o planejamento tributário. Além do que o 

seu Art. 14 já intentou regulamentar os pressupostos da elisão, inclusive definindo-os. 

Logo, tacitamente acatando a admissibilidade no mundo jurídico tão somente do 

planejamento tributário, já que para a evasão ou sonegação fiscal há o ramo misto do 

Direito Penal Tributário e sua legislação correlata específica para inibir tais condutas. 

tratar de norma geral inerente. 

Passando-se agora a um exame material da norma geral antielisiva, mais 

notadamente as imposições propostas pela MPV 685/02 e PL CD 536/07 que são 

preponderantemente metodológicos ou procedimentais.  

                                                      
12Art. 14.  São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de 
tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a 
real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 
§ 1º  Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência 
de: 
I - falta de propósito negocial; ou 
II - abuso de forma.  
§ 2º  Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais 
onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato. 
§ 3º  Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou 
negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico 
dissimulado. 
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Há de se ponderar quanto ao seu conteúdo ou, ao menos em relação à imprecisão 

dele, quando se sabe que o entendimento adotado pela jurisprudência e doutrina pátrias, 

no tocante à interpretação econômica do direito, é de que a matéria sobrepõe à forma. 

Esse entendimento advém da doutrina alemã e nesse sentido se posiciona o STJ, por meio 

do REsp 696745-CE, relator: Min. Luiz Fux, julgamento: 07/06/2005: 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO CONCEDIDO EM 
ACORDO COLETIVO. CARÁTER SUBSTITUTIVO DE REAJUSTE 
SALARIAL. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DE 
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO SUPRESSÃO DE 
DIREITO TRABALHISTA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO-
INCIDÊNCIA. 
1. O imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica da renda (produto do capital, do trabalho 
ou da combinação de ambos) e de proventos de qualquer natureza (art. 43, do 
CTN). 
[...] 
4. Interpretação econômica que se impõe, uma vez que a realidade econômica 
há de prevalecer sobre a simples forma jurídica. [...] 
Ademais, utilizando-se da denominada interpretação econômica, do art. 43 do 
CTN, infere-se que desvirtuaria a sua ratio essendi o entendimento defendido 
pelos recorrentes, uma vez que a realidade econômica há de prevalecer sobre a 
simples forma jurídica. 

 

Assim como Hugo de Brito Machado (2003, p. 102-104): 

 

De acordo com a denominada interpretação econômica, admitida por alguns 
juristas no Brasil, influenciados por doutrinadores alemães, deve o intérprete 
considerar, acima de tudo, os efeitos econômicos dos fatos disciplinados pelas 
normas em questão. Na relação jurídica tributária há uma relação econômica 
subjacente, e esta é que deve ditar o significado da norma. Por isto, no 
anteprojeto do atual Código Tributário Nacional, elaborado por Graça Aranha e 
Rubens Gomes de Souza, chegou a figurar um dispositivo determinado que 'a 
interpretação da legislação tributária visará a sua aplicação não só aos atos ou 
situações jurídicas nela nominalmente referidas como também àqueles que 
produzem ou seja suscetíveis de produzir resultados equivalentes.  
Não há dúvida de que o tributo é uma realidade econômica. A relação tributária 
é de conteúdo econômico inegável. Não se pode, entretanto, afastar os métodos 
de interpretação, e os meios de integração, para buscar o sentido da regra 
jurídica só e exclusivamente tendo em vista os efeitos econômicos dos fatos 
envolvidos na relação de tributação. Tal atitude implicaria negar o Direito 
afetando a segurança que o mesmo empresta às relações humanas na sociedade.  

 

A tendência das normas que trazem a definição dos institutos que são por elas 

balizados no seu próprio bojo poderia ter sido seguida pelos legisladores da norma geral 

antielisiva.  Diferentemente de como a MPV 66/02 propôs, as proposituras posteriores 

sequer trouxeram os pressupostos para configuração de um planejamento tributário 

legítimo nem tampouco o definiram objetivamente.  
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Peca o legislador por deixar tão abstrato e desprovido de consistência normativa, a 

dita norma geral antielisiva, pois na prática, continuariam a critério da autoridade 

administrativa competente, os critérios adotados para desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos que visem dissimular, como já programado no Art. 116 §único CTN. É 

temerária essa situação, pois somente o fisco é dotado de presunção de legitimidade em 

razão de sua prerrogativa pública, ficando o sujeito passivo em situação bastante 

desfavorável no que tange a matéria probatória.    

Estando os dois institutos: tanto elisão quanto elusão fiscal, bem delineados pela 

dita norma geral antielisiva, as disposições e procedimentos fiscais envolvendo a análise 

da hipótese de incidência e concretização do fato gerador, estariam objetivamente 

delineados e melhor pacificados. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o planejamento tributário não opera tão somente diante de lacunas 

legais. O ato de programar condutas é intrínseco a ser humano, porquanto persiste diante 

da norma devidamente positivada, uma vez que é perfeitamente natural que o contribuinte 

procure se amoldar aos ditames legais estabelecidos. Além do mais, o próprio legislador, 

ao editar normas como as que concedem isenção e outros benefícios fiscais, já manifesta 

interesse na ocorrência da elisão fiscal.  

Constata-se que, estatisticamente, o ramo do Direito Tributário apresenta uma 

excessiva produção de normas que, a rigor, são desnecessárias em quantidade para 

direcionar as condutas. Quando em análise aos estudos específicos do Instituto Brasileiro 

de Planejamento e Tributação, a seara tributária representa quase 25% (vinte e cinco por 

cento) da média diária de normas gerais editadas desde a promulgação da Constituição de 

1988.  

Fato esse que configura uma obstrução substancial ao regular desempenho do 

planejamento tributário, prejudicado pela gigante insegurança jurídica e indesejado 

retardamento burocrático oriundo desse massivo quantitativo de normas. 

Verifica-se que os limites aplicáveis à elisão fiscal não são absolutos, ou seja, 

todos eles são relativizados, quais seja o aspecto temporal, interpretativo e material. O 

primeiro quando se realiza planejamento tributário após a concretização do fato gerador. 

Por exemplo, tal é mais comumente observado na declaração anual da pessoa física, 
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quando se pode optar pela tributação legal ou desconto simplificado de 20% (vinte por 

cento).  

O segundo quando se vê que o método de interpretação científico-espiritual não é 

empregado na prática. Uma vez que, se devidamente seguida a referida técnica de 

hermenêutica constitucional, a interpretação das normas tributárias deve ser feita de 

modo a acompanhar o contexto social em que se inserem. No caso do Brasil, equalizar 

melhor a tributação em todas as classes econômicas, não tão somente concentrando-a nas 

mais baixas. 

O terceiro aspecto: o material, apesar de amplamente adotado pelo ordenamento 

jurídico pátrio em aceitação a teoria norte-americana. Sendo assim, o substrato 

econômico é exigido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como 

pressuposto indispensável para a constituição de uma elisão fiscal legítima, nos casos em 

que se esteja presente o propósito negocial, tais como nos ganhos de capital.  

Em outras palavras, em situações em que o intuito pelo lucro equipara a pessoa 

física à jurídica, esta última sendo sempre passível da exigência do propósito negocial 

para que se consubstancie a elisão fiscal. 

Observa-se que os direitos fundamentais possuem uma irradiação que reflete 

sobre todo ordenamento jurídico, não sendo logicamente o direito tributário exceção a 

esse alcance. E que a teoria correlata, cuja essência assegura a efetivação dos direitos 

fundamentais dos indivíduos não parece ser o objetivo principal, mas sim a manutenção 

das receitas do Estado, segundo reflexo do estudo sobre a Carga Tributária/PIB x IDH  

Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade  IRBES de 2017. Tal mantém o 

Brasil na última posição entre os 30 (trinta) países que mais arrecadam. 

Averígua-se que após três (MPV´s 66/02, 685/15 e PL CD 536/07) tentativas, a 

dita  geral  não teve ainda seu texto aprovado pelo Congresso 

Nacional. A quarta (PL SF 537/15) e mais recente propositura, ainda em trâmite, 

mantém-se as atecnias das predecessoras, tais quais a utilização do termo  

que, a nosso ver, deveria ser mais corretamente aplicado  e a carência de 

objetividade do substrato material do teor dos dispositivos sugeridos.  

Uma vez que esses últimos são preponderantemente procedimentais, não havendo 

elencadas hipóteses em que se configuram cada um dos institutos e ainda ficando bem a 

critério subjetivo da autoridade fiscal a dissimulação ou não de negócios jurídicos. 

É, no mínimo, útil estudar as possibilidades de planejar a sua tributação. Apesar 

da gestão empresarial não está tão fortemente presente em todas as circunstâncias 
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ensejadoras do ganho de renda para pessoa física, quanto estaria paras pessoa jurídica, 

ainda sim convém ser um planejador ativo, já que como mostra o supracitado estudo do 

IBPT, o tributo no Brasil é de alto custo, mas pouco benefício. 

 

7 REFERÊNCIAS  
 
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 1ª. ed. São Paulo. Malheiros. 2008. 
 
ALMEIDA, Luiz Carlos Barnabé de. Introdução ao direito econômico. São Paulo.     
Saraiva. 2012. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502138889/cfi/4!/4/4@0.00:0.00. 
Acesso em: 03 de Fevereiro de 2018.  
 
ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. 2ª. ed. São Paulo.                                  
Saraiva. 2015. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502616967/cfi/4!/4/4@0.00:19.2. 
Acesso em: 17 de Julho de 2017.  
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25ª. ed. São Paulo. Malheiros. 
2010. 
 
BRANCO, Paulo Gonet. Tributação e direitos fundamentais. 1ª. ed. São Paulo.                                  
Saraiva. 2012. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502181458/cfi/143!/4/4@0.00:0.0
0. Acesso em: 07 de Dezembro de 2017.  
 
BRASIL. Congresso Nacional. Projeto de lei n.º 536, de 21 de Março de 2007. 
Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345597. 
Acesso em: 07 de Agosto de 2017. 
 
________. Congresso Nacional. Projeto de lei n.º 537, de 18 de Agosto de 2015. 
Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122720. 
Acesso em: 17 de Julho de 2017. 
 
________. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 102-46.024. Relator: 
Geraldo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz. Julgamento: 13 de Maio de 2003. 
Disponível em:  
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf.jsf. Acesso em: 28 de Julho de 2017. 
 
________. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2201-003.950. 
Relator: Dione Jesabel Wasilewski. Julgamento: 03 de Outubro de 2017. Disponível em:  
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf.jsf. Acesso em: 24 de Julho de 2017. 
 
________. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2201-003.956. 
Relator: Carlos Henrique de Oliveira. Julgamento: 03 de Outubro de 2017. Disponível 



89 
 

em:  
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf.jsf. Acesso em: 08 de Julho de 2017. 
 
________. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2201-004.022. 
Relator: Marcelo Milton da Silva Risso. Julgamento: 08 de Novembro de 2017. 
Disponível em:  
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf.jsf. Acesso em: 08 de Julho de 2017. 
 
________. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2202-003.987. 
Relator: Ana Cecilia Lustosa da Cruz. Julgamento: 05 de Outubro de 2017. Disponível 
em:  
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurispru
denciaCarf.jsf. Acesso em: 18 de Julho de 2017. 
 
________. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 9101003.078. 
Relator: Rafael Vidal de Araújo. Julgamento: 12 de Setembro de 2017. Disponível em:  
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurispru
denciaCarf.jsf. Acesso em: 28 de Outubro de 2017. 
 
________. Constituição da República Federativa do Brasil. 05 de Outubro de 1988. 
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso 
em: 16 de Julho de 2017. 
 
________. Decreto n.º 3.000, de 26 de Março de 1999. Regulamenta a tributação, 
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm. Acesso em: 18 de Julho de 
2017. 
 
________. Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Carga Tributária/PIB x 
IDH  Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade  IRBES de 2017. 
Disponível em:  https://ibpt.com.br/noticias/3/estudos. Acesso em: 22 de Outubro de 
2017. 
 
________. Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Quantidade de normas 
editadas no Brasil: 29 anos da Constituição Federal de 1988. Disponível em:  
https://ibpt.com.br/noticias/3/estudos. Acesso em: 18 de Setembro de 2017. 
 
________. Lei n.º 5.172, de 25 de Outubro de 1966. Código Tributário Nacional. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm. Acesso em: 16 de 
Julho de 2017. 
 
________. Presidência da República. Medida provisória n.º 66, de 29 de Agosto de 
2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2002/66.htm. 
Acesso em: 18 de Setembro de 2017. 
 
________. Presidência da República. Medida provisória n.º 685, de 21 de Julho de 



90 
 

2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/mpv/mpv685.htm. Acesso em: 20 de Agosto de 2017. 
 
________. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa n.º 1396 de 16 de 
Setembro de 2013. Dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação 
tributária e aduaneira e à classificação de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Disponível em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=46030. 
Acesso em: 17 de Julho de 2017. 
 
________. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Carga Tributária no Brasil 2015. Disponível 
em: http http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-
aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil. Acesso em: 13 de Julho de 2017. 
 
________. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.º 696745-CE. Relator: Min. 
Luiz Fux. Julgamento: 07 de Junho de 2005. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=REsp+696745&b=ACOR&p=tr
ue&l=10&i=8. Acesso em: 20 de Agosto de 2017. 
 
________. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Apelação Cível n.º 
00093158520124058300. Relator: Des. Francisco Cavalcanti. Publicação: 13 de Junho de 
2013. Disponível em: https://www4.trf5.jus.br/diarioeletinternet/. Acesso em: 20 de 
Agosto de 2017. 
 
CEARÁ. Lei n.º 15.812, de 20 de Julho de 2015. Dispõe acerca do imposto sobre 
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos  ITCD. Disponível 
em:  
http://www.sefaz.ce.gov.br/Content/aplicacao/internet/Legislacao_Download/gerados/leg
islacao_2011.asp. Acesso em: 16 de Julho de 2017. 
 
CREPALDI, Sílvio Aparecido. Planejamento tributário teoria e prática. São Paulo.                                  
Saraiva. 2012. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175105/cfi/4!/4/2@100:0.00. 
Acesso em: 27 de Setembro de 2017.  
 
DIMOULIS, Dimitri; Martins, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São 
Paulo. Atlas. 2014. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522487226/cfi/4!/4/4@0.00:6.69 
Acesso em: 03 de Fevereiro de 2018.  
 
FERNANDES, Edison Carlos. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica  IRPJ e 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido  CSLL. São Paulo. Atlas. 2015.                    
Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522496389/cfi/4!/4/4@0.00:14.3. 
Acesso em: 03 de Fevereiro de 2018.  
 
FORTALEZA. Lei Complementar n.º 159, de 23 de Dezembro de 2013. Código 
Tributário Municipal. Disponível em:  https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/mr-
legislacao/codigo-tributario-municipal Acesso em: 16 de Julho de 2017. 
 



91 
 

GOUVÊA, Marcus de Freitas. Tributos em espécie. 4ª. ed. Bahia. JusPODIVM. 2017. 
 
HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 26ª. ed. São Paulo.                                  
Atlas. 2017. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011067/cfi/6/10!/4/2/16@0:10
0 Acesso em: 25 de Novembro de 2017.  
 
LIMA, Elisberg Francisco Bessa. Teoria da utilidade negocial: uma abordagem 
contratual das normas tributárias antielisivas. 117p. (Mestrado em Direito 
Constitucional) Universidade de Fortaleza. 2010.  
 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 22ª. ed. São Paulo. 
Malheiros. 2003. 
 
MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 6ª. ed. São Paulo.                                  
Atlas. 2016. Biblioteca digital UNIFOR. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006193/cfi/6/34!/4/796@0:1.8
6 Acesso em: 15 de Novembro de 2017. 
 
MATIAS, João Luís Nogueira. Manual de direito comercial. Fortaleza. Create Space 
Independent Publishing Platform. 2016.  
 
MONTEIRO, Washigton de Barros. Curso de direito civil: parte geral. 39ª. ed. São 
Paulo. Saraiva. 2003. 
 

*Submetido em 17 out. 2019. Aceito em 04 nov. 2019. 


