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RESUMO 

 

O planejamento tributário deve ser compreendido como decorrência do 

exercício da liberdade de autodeterminação do contribuinte em suas várias 

formas, seja como liberdade contratual, seja como liberdade econômica. É, 

pois, prioritariamente um comportamento lícito, porquanto representa o 

exercício de um direito fundamental, sujeitos às delimitações e limitações 

apropriadas a esse direito. 

Por essa razão, o tema proposto será explorado com ênfase nas possibilidades 

de desconsideração do ato e negocio jurídico pela Administração fazendária. 

 

Palavras chave: Planejamento Tributário; Desconsideração – ato e negócio 

jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Tax planning should be understood as a result of the taxpayer's exercise of 

freedom of self-determination in its various forms , either as contractual freedom 

or as economic freedom. It is therefore a priority lawful behavior , since it is the 

exercise of a fundamental right, within the appropriate boundaries and 

limitations to that right. 

For this reason, the theme will be explored with emphasis on the possibilities of 

disregard of the act and legal business by the Treasury Administration. 

 

Keywords: Tax Planning; Disregard - act and legal business. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

O Estado Soberano, desde o início das civilizações, tem sobrevivido 

através da arrecadação de recursos financeiros e vem gradativamente 

elevando a arrecadação de impostos, sendo atualmente a carga tributária 

brasileira uma das mais elevadas do mundo. 

 

O planejamento tributário é um processo contínuo e dinâmico que 

consiste em um conjunto de ações intencionais, coordenadas, integradas e 

orientadas para tornar realidade um objetivo futuro, de forma a possibilitar a 

tomada de decisões antecipadamente, visando buscar a menor carga tributária 

legalmente possível. 

 

O planejamento tributário deixou de ser uma opção para ser uma 

necessidade para as pessoas físicas e jurídicas que pretendem manter uma 

saúde econômica e, no caso das empresas, para se manterem no mercado. 

Assim, o planejamento tributário, que é uma atividade de interpretação do 

sistema normativo, seja por meio da realização de atos jurídicos que coincidam 

com hipóteses de não incidência ou menor incidência, seja por meio da busca 

de isenção, seja ainda por meio da realização de negócios que culminem na 

eliminação ou redução do tributo devido, passou a ser imprescindível. 

 

Desta forma, o Estado, visando evitar manobras evasivas para o não 

pagamento dos tributos, passou a editar leis coercitivas e punitivas. Surge 

então a grande questão acerca do limite dos atos e negócios lícitos e 

fiscalmente menos onerosos para o contribuinte, explícitos ou implícitos na lei. 

Em suma, a partir de onde a conduta elisiva não será mais considerada 

legítima. 

 

Pela presente monografia pretendemos desenvolver o tema da 

desconsideração do negócio jurídico que acarreta a requalificação dos atos e 

negócios pelas autoridades fiscais.  
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 No segundo capítulo, conceituaremos negócio jurídico, evasão e elisão e 

distinguir as condutas elisivas e evasivas, para identificar se as partes 

celebraram negócio jurídico válido, que implicou redução ou eliminação da 

carga tributária com condutas elisivas, ou se incorreram em ilícito, mediante a 

prática de atos dissimulados praticados com os fins de disfarçar e/ou ocultar a 

ocorrência do fato jurídico tributário. 

 

 No terceiro capítulo, abordaremos de forma sucinta os princípios 

constitucionais que legitimam o planejamento tributário, como a livre-iniciativa e 

a liberdade de economizar tributos. 

 

No quarto Capítulo, analisaremos o parágrafo único do artigo 116 do 

Código Tributário Nacional quanto à suposta introdução no ordenamento 

jurídico da denominada norma geral antievasiva e a aplicação deste dispositivo 

sem a promulgação da Lei Ordinária.  

 

No quinto capítulo, dando continuidade, analisaremos o parágrafo único 

do artigo 116 do Código Tributário Nacional e abordaremos o tema da 

desconsideração e requalificação do ato e negócio jurídico pela Administração 

fazendária, esclarecendo se há limites à atividade do agente fiscal. 

 

Finalmente, no sexto capítulo, abordaremos a questão probatória que 

legitimaria a desconsideração e requalificação do ato e negócio jurídico pela 

Administração fazendária. A conclusão será apresentada no último capítulo. 
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2 NOÇÕES PRELIMINARES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, EVASÃO E 

ELISÃO 

 

 

 Neste primeiro capítulo vamos conceituar negócio jurídico, evasão fiscal 

e elisão fiscal para que, posteriormente, possamos entender se o artigo 116, 

parágrafo único do Código Tributário Nacional trata-se de norma antievasiva ou 

antielisiva. 

 

 

2.1 Negócio jurídico 

 

Um dos pontos primordiais para entender a desconsideração do negócio 

jurídico é entender o que é negócio jurídico. Mas para isso, temos que iniciar 

esse raciocínio através do conceito de fato, que significa qualquer ocorrência 

que interesse ou não ao âmbito jurídico. Portanto, apenas os fatos jurídicos têm 

repercussão no mundo jurídico. 

 

Nesse sentido, o autor Sílvio de Salvo Venosa1 conclui que “são fatos 

jurídicos todos os acontecimentos que, de forma direta ou indireta, ocasionam 

efeito jurídico.” Nesse contexto, o doutrinador admite a existência de fatos 

jurídicos em geral, em sentido amplo, cuja ocorrência possa ou não ter ocorrido 

pela vontade do homem. 

   

Contudo, passamos a definir o ato jurídico em sentido amplo, ou ato 

jurídico lato sensu, que abrange o ato jurídico em sentido estrito e o negócio 

jurídico. 

 

 O ato jurídico em sentido estrito, ou ato jurídico stricto sensu, 

caracteriza-se quando há uma mera realização de ato por titular de um direito, 

não havendo vontade entre as partes envolvidas. Contudo, os efeitos ocorridos 

por referida manifestação de vontade estão predeterminados pela lei.  

                                            

1 VENOSA, Sílvio de Salvo. DIREITO CIVIL. Parte geral. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 365. 
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O jurista Charles William McNaughton2 apresenta a seguinte definição 

“se a hipótese de uma norma abstrata conota um comportamento humano, 

conscientemente praticado para a realização de valores, e manifestado pela 

linguagem competente, há atos jurídicos”. O que nos leva a concluir que os 

atos jurídicos são comportamentos humanos conscientes e manifestados pela 

linguagem competente. 

 

Por fim, o negócio jurídico é uma espécie do gênero ato jurídico em 

sentido amplo, constituído por fato jurídico; contudo, no ato jurídico os efeitos 

são previstos em lei, ao passo que no negócio jurídico alguns efeitos decorrem 

das leis, enquanto outros podem ser acordados entre as partes que 

exteriorizam esses efeitos. 

 

Tratando essa questão com percuciência, disserta o doutrinador Flávio 

Tartuce4 que no negócio jurídico o conteúdo é lícito quando visa regular direito 

e dever específico de acordo com os interesses das partes envolvidas, criando-

se um instituto jurídico próprio para regular direito e dever entre as partes. 

  

 

2.2 Evasão 

 

 A evasão fiscal em sentido estrito consiste na conduta voluntária e 

dolosa, por ação ou omissão do sujeito passivo da obrigação tributária que se 

exime ao cumprimento dessa obrigação, total ou parcialmente. 

   

Assim, pode-se dizer que a evasão fiscal, em sentido estrito, é 

expressão cabível para designar o procedimento que o ordenamento proíbe, 

portanto ilícito, adotado com a finalidade de incorrer em uma carga tributária 

                                            

2 MCNAUGHTON, Charles William. Elisão e Norma Antielisiva: Completabilidade e sistema 
tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 157. 
4 TARTUCE, Flávio. Direito Civil v. 1: Lei de Introdução e Parte Geral. 12 ed. ver. Atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 338. 
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menor, ou o não pagamento de tributos mediante a prática de atos diretamente 

contrários ao ordenamento jurídico. 

 

No mesmo sentido, Maria Rita Ferragut5 conclui que a "evasão é o ato 

omissivo ou comissivo, de natureza ilícita, praticado com o fim único de 

diminuir ou eliminar a carga tributária, ocultando o verdadeiro ato ou a real 

situação jurídica do contribuinte." 

 

A jurista Livia de Carli Germano fornece relevantes considerações sobre 

a conceituação de evasão fiscal, inclusive descrevendo que a realização de 

atos ilícitos dá ensejo à desconsideração do negócio jurídico, pois é ato 

contrário à norma. Vejamos: 

A evasão fiscal, como gênero que abrange os ilícitos típicos 

envolvendo tributos, gera a aplicação de sanção prevista em lei para 

a respectiva conduta. Assim, a pratica de atos considerados como 

evasão fiscal, além de dar ensejo à desconsideração do negocio 

jurídico ou à sua requalificação para fins tributários, acarreta a 

aplicação da penalidade prevista na legislação.6 

 

 Posto essas considerações, podemos destacar como exemplo de 

evasão fiscal a sonegação fiscal prevista no artigo 71 da Lei Federal nº 

4.502/1964, cuja conduta repudiada é a ação ou omissão dolosa com o intuito 

de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade 

fazendária sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, 

sua natureza ou circunstâncias materiais, e as condições pessoais do 

contribuinte, suscetíveis a praticar a obrigação tributária principal ou o crédito 

tributário. 

 

 Assim, sendo a evasão fiscal uma conduta ilícita, sua ocorrência gera a 

aplicação da respectiva sanção prevista em lei, de modo que pode dar ensejo à 

                                            

5 FERRAGUT, Maria Rita.  Elisão e Evasão Fiscal: limites na desconsideração  
de negócios jurídicos. Disponível em: 
<http://www.ibet.com.br/download/Maria%20Rita%20Ferragut.pdf>. Acesso em 01 de jul. 2016. 
6 GERMANO, Livia de Carli. Planejamento Tributário e Limites para a Desconsideração do 
Negócio Jurídico. 2010. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo Faculdade de 
Direito, São Paulo, 2010, p. 58. 
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desconsideração e requalificação do ato ou negócio jurídico realizado para fins 

tributários, acarretando, também, a aplicação da penalidade prevista na 

legislação. 

 

 

2.3 Elisão 

 

 Por outro enfoque, temos a elisão, na qual o termo é utilizado para 

descrever a maneira válida de evitar, retardar ou reduzir o pagamento de 

tributo, antes da ocorrência do seu fato gerador, visando impedir o nascimento 

da obrigação tributária. Consiste no ato ou série de atos praticados antes da 

realização do fato jurídico tributário, com o intuito de economizar tributos 

mediante a utilização de alternativas menos onerosas, permitidas pela lei. 

  

Portanto, na elisão temos condutas destinadas a evitar, reduzir ou 

retardar o nascimento da relação tributária por intermédio de meios legais. 

Diferente dos atos praticados na conduta evasiva que envolvem “divergências 

abusivas entre a forma jurídica adotada e a realidade econômica visada pelas 

partes.”7 

  

Doutrinadores renomados como Heleno Taveira Tôrres8, Hermes 

Marcelo Huck9, Paulo Ayres Barreto11, e Sampaio Dória12, concluem que a 

elisão tributária é um fenômeno lícito, utilizado para evitar a obrigação 

tributária, sem violar norma jurídica, apenas se pautando em espaços livres de 

tributação no ordenamento jurídico, para economizar tributos. 

 

                                            

7 GERMANO, Livia de Carli. Planejamento Tributário e Limites para a Desconsideração do 
Negócio Jurídico. 2010. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo Faculdade de 
Direito, São Paulo, 2010, p. 54. 
8 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: 
simulação: elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.182. 
9 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento 
tributário. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 44/45. 
11 BARRETO, Paulo Ayres. Elisão Tributária: Limites Normativos. Tese de Livre Docência. 
Universidade de São Paulo Faculdade de Direito. São Paulo. 2008 p. 241. 
12 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. São Paulo: Livraria dos 
Advogados, 1971, p. 25/98.  
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O jurista Charles William McNaughton13 conclui que a elisão tributária 

pode resultar da escolha entre duas possibilidades para atingir o fim menos 

oneroso, e assim obter a economia fiscal elisiva. 

 

É oportuno trazer à colação a análise da jurista Maria Rita Ferragut15 

sobre elisão fiscal, que dispõe ser a elisão permitida pela legislação, em 

respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica, certeza do direito 

e legalidade.  

  

De forma mais minuciosa, o autor Sampaio Dória16 subdivide a elisão em 

duas espécies. A primeira é pautada no ordenamento jurídico, ou seja, prevista 

em lei; a segunda é resultante de lacunas da lei. 

 

A primeira espécie de elisão é disponibilizada pelo legislador como uma 

forma de benefícios fiscais, tais como: isenções, não incidências, reduções e 

adesão ao regime tributário do Simples Nacional. 

 

 Já a segunda espécie de elisão é permitida pela legislação e consiste no 

ato, ou série de atos, praticados antes da realização do fato jurídico tributário, 

com o objetivo de economizar tributos mediante a utilização de alternativas 

menos onerosas.  

 

Importante destacar que planejar no sentido fiscal significa evitar a 

incidência do fato gerador prevista na norma jurídica tributária, que dará ensejo 

à obrigação tributária. Neste caso, o sistema tributário é analisado 

minuciosamente para se adotar procedimentos previstos em lei, que não 

incidirão na regra-matriz, e, consequentemente, se economizará tributo.  

  

                                            

13 MCNAUGHTON, Charles William. Elisão e Norma Antielisiva: Completabilidade e sistema 
tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 498. 
15 FERRAGUT, Maria Rita. Presunção no Direito Tributário; São Paulo: Dialética, 2001, p. 
118. 
16 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. São Paulo: Livraria dos 
Advogados, 1971, p. 28. 
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Assim, o planejamento tributário se encaixa perfeitamente na segunda 

modalidade de elisão, pois evita a incidência do fato gerador mediante 

alternativas permitidas em lei, visando a economia de tributos. 

 

Portanto, a elisão se distingue da evasão quanto à natureza dos atos 

praticados para se economizar tributos, que seriam respectivamente lícitos e 

ilícitos. Não obstante, a evasão fiscal pode estar tipificada em norma penal 

como sonegação fiscal ou crimes contra a ordem tributária.  
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3 SUBPRINCÍPIOS QUE LEGITIMAM O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

O Estado Democrático de Direito assegura os valores da liberdade e da 

segurança do cidadão, em que não havendo vedação legal é permitido ao 

cidadão praticar o ato. 

  

No âmbito do Direito Tributário, não é diferente. O sobreprincípio da 

legalidade, edificado pelos subprincípios da estrita legalidade, tipicidade 

tributária e segurança jurídica, também asseguram ao contribuinte o direito de 

praticar atos que não são vedados legalmente. Desta forma, referidos 

princípios agasalham de forma plena o planejamento tributário.  

  

O planejamento tributário se apresenta como um direito do contribuinte, 

consagrado na Constituição Federal, haja vista ser direito do contribuinte a 

liberdade a livre-iniciativa, e a liberdade de organizar e contratar seus negócios. 

  

A Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso IV estabeleceu o valor da 

livre-iniciativa como fundamental à República Federativa do Brasil. Do mesmo 

modo, estabelece no seu artigo 170 que a ordem econômica, fundada na  

livre-iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, 

observando o princípio da livre-concorrência. 

 

Desta forma, a Carta Magna consagrou a possibilidade de livre-iniciativa 

ao cidadão, e afirma a liberdade de exercício de atividade econômica e a 

liberdade de contratar para orientar a sua atividade empresarial. Mas, para que 

isto ocorra, é preciso determinado grau de segurança jurídica, que lhe deverá 

ser fornecida mediante um sistema fiscal coerente. 

 

Outro princípio importante no tocante ao planejamento tributário é o 

princípio de economizar tributo, que dá ao contribuinte o direito de planejar e 

organizar suas atividades e optar por caminhos favoráveis e atrativos para a 

empresa, respeitando a legislação tributária. 
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Conforme bem relatam Carlos Cintra e Thiago Mattos18 e Débora 

Belchior e Larissa Silveira19, o contribuinte é livre para administrar os negócios 

de modo que a carga tributária seja menor e o Direito admita, uma vez que há 

várias possibilidades entre os limites legais. 

 

Na mesma linha, a doutrinadora Diva Malerbi20 entende que toda pessoa 

é livre para organizar sua atividade econômica visando pagar menos tributo, e 

é igualmente livre para escolher a forma jurídica prevista em lei de modo a 

pagar o menor tributo.  

 

 Em síntese, ao contribuinte é permitido optar pela estruturação dos seus 

negócios e pela formatação da sua empresa de modo que lhe permita a 

economia do imposto, desde que respeitado o previsto pelo direito positivo e 

não haja abuso de direito. 

 

Neste ponto do estudo se faz necessário tratar do abuso de forma e 

abuso de direito para demonstrar que o planejamento tributário pautado nos 

princípios constitucionais é válido até o limite do abuso de forma e de direito. 

 

O Código Civil de 2002 trouxe duas importantes novidades. A primeira 

trata da ilicitude do abuso do direito (artigo 187 Código Civil) e a segunda trata 

da vedação da fraude à lei, previsto no art. 166 Código Civil. 

 

Mas há exceções à nulidade da fraude à lei, o que permite a 

requalificação do ato praticado, como claramente estabelece o Código Civil no 

artigo 170, no caso do negócio jurídico nulo apresentar os requisitos de outro, 

que as partes o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. 

 

Portanto, referido artigo prevê a possibilidade de se aproveitar do 

negócio nulo para ser considerado válido, assemelhando-se ao artigo 116, 

                                            

18 CINTRA, Carlos; MATTOS, Thiago. Planejamento tributário. Coordenador Hugo de Brito 
Machado. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 143. 
19 MACHADO, Hugo de Brito. Planejamento Tributário. Coordenador Hugo de Brito Machado. 
São Paulo: Malheiros. 2016. p. 156.  
20 MALERBI, Diva. Elisão Tributária, São Paulo: RT, 1984, p. 27. 
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parágrafo único do Código Tributário Nacional que prevê a possibilidade de 

desconsideração e requalificação dos atos e negócios jurídicos praticados com 

a finalidade de dissimulação.  

 

Podemos entender por abuso de forma, a utilização pelo contribuinte de 

uma forma atípica, anormal ou não necessária na realização do negócio 

jurídico, cuja forma adequada está prevista em lei e com um tratamento 

tributário mais oneroso.21 

 

O jurista José Luis Ribeiro Brazuna22, na mesma linha do acima exposto, 

admite que a mera tipicidade, anormalidade ou inadequação do negócio 

jurídico não anula a validade jurídica do ato ou negócio jurídico, motivo que não 

dá causa à desconsideração do planejamento tributário por abuso de forma. 

 

Nesta forma de abuso, o que caracteriza a possibilidade de 

desconsideração de ato ou negócio jurídico seria a forma utilizada não refletir o 

fato concreto.23 Neste caso, entendemos que estamos diante de uma 

simulação que autoriza a desconsideração do ato ou negócio jurídico, e 

requalificação. 

 

Com igual entendimento o jurista Marco Aurélio Grego considera que no 

planejamento tributário devêssemos repudiar a simulação dos atos e negócios 

jurídicos, e não o abuso da forma, meramente instrumental.24 

 

Como se depreende, no abuso de forma não há um ato ilícito, mas 

meramente não tipificado por Lei, logo em conformidade com os princípios 

constitucionais da liberdade a livre-iniciativa, e a liberdade de organizar e 

contratar; o contribuinte não está impedido de praticar o ato ou negócio jurídico. 

 

                                            

21 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
231/234. 
22 BRAZUNA, José Luis Ribeiro. A consideração econômica e o abuso de formas no Direito 
Tributário brasileiro. RFDT 20, mar-abri/06.  
23 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
231/234. 
24 GREGO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2004, p. 353/355. 
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Nota-se que no âmbito do abuso de direito temos a utilização de um 

procedimento previsto em lei, mas utilizado para fins diversos daqueles que 

normalmente decorreriam de sua prática.25 A utilização desse procedimento 

para fins diversos, dentro da legalidade, não nos parece um motivo para 

desconsideração do ato ou negócio jurídico; trata-se apenas da escolha de um 

procedimento legal menos oneroso.  

 

No Estado de Direito, a Constituição têm consagrado a regra de que 

“ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”. Por conseguinte, para que o contribuinte seja obrigado a adotar 

o caminho tributariamente mais oneroso, é absolutamente necessário que 

exista regra jurídica que o obrigue a tal escolha.26 

 

 Por certo, o contribuinte tem sempre o direito de optar pela forma de 

desenvolver sua atividade que implique o menor ônus tributário de forma lícita. 

Seria absurdo que o contribuinte, diante de atos lícitos para economizar 

tributos, tivesse que desenvolver suas atividades econômicas da forma mais 

onerosa. 

 

Ademais, Paulo de Barros Carvalho27 leciona que nas situações em que 

a norma tributária prevê em sua hipótese tipo estrutural, esta norma somente 

poderá ser aplicada com a ocorrência do negócio jurídico nela previsto. Sendo 

a prática de negócio jurídico diverso da estabelecida na norma tributária, não 

autoriza o nascimento da obrigação tributária, posto o princípio da tipicidade 

ser claro ao impedir a incidência sobre outros fatos jurídicos diferentes 

daqueles estipulados no antecedente da norma matriz de incidência. 

 

Portanto, podemos concluir que nos casos de abuso de direito e abuso 

de forma, não se legitima a conduta da autoridade fazendária de desconsiderar 

                                            

25 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
231/234. 
26 BACKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 
122/123. 
27 CARVALHO, Paulo de Barros. Entre a Forma e o Conteúdo na Desconstituição dos 
Negócios Jurídicos Simulados, Revista de Direito Tributário n. 114, São Paulo: Malheiros, p. 
07/24. 
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e requalificar os atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte, haja 

vista não estarmos diante de conduta ilícita, mas de condutas atípicas ou 

previstas pela Lei, praticadas para fins diversos daqueles previstos em Lei. 

 

Como exposto anteriormente, o planejamento tributário pautado nos 

princípios constitucionais é válido até o limite que ultrapasse o abuso de forma 

e o abuso de direito, pois ultrapassados esses limites entendemos estar diante 

de uma simulação, que conforme o artigo 116 Código Tributário Nacional é 

passível de desconsideração e requalificação dos atos e negócios jurídicos. 
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4 PARAGRÁFO ÚNICO DO ARTIGO 116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

NACIONAL 

 

 

A medida provisória nº 66/2002 tentou inserir uma inovação ao Código 

Tributário Nacional, a chamada norma geral antielisiva. Vejamos o que previa a 

medida provisória: 

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. 
 
Art. 14.  São passíveis de desconsideração os atos ou negócios 
jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar 
o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato 
gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária. 
 
§ 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. 
 
Art. 15.  A desconsideração será efetuada após a instauração de 
procedimento de fiscalização, mediante ato da autoridade 
administrativa que tenha determinado a instauração desse 
procedimento. 
  
Art. 16.  O ato de desconsideração será precedido de representação 
do servidor competente para efetuar o lançamento do tributo à 
autoridade de que trata o art. 15. 
 
§ 1o  Antes de formalizar a representação, o servidor expedirá 
notificação fiscal ao sujeito passivo, na qual relatará os fatos que 
justificam a desconsideração. 
 
§ 2o  O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de trinta dias, os 
esclarecimentos e provas que julgar necessários. 
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§ 3o A representação de que trata este artigo: 
 
I - deverá conter relatório circunstanciado do ato ou negócio praticado 
e a descrição dos atos ou negócios equivalentes ao praticado; 
 
II - será instruída com os elementos de prova colhidos pelo servidor, 
no curso do procedimento de fiscalização, até a data da formalização 
da representação e os esclarecimentos e provas apresentados pelo 
sujeito passivo. 
 
Art. 17.  A autoridade referida no art. 15 decidirá, em despacho 
fundamentado, sobre a desconsideração dos atos ou negócios 
jurídicos praticados. 
 
§ 1o  Caso conclua pela desconsideração, o despacho a que se refere 
o caput deverá conter, além da fundamentação: 
 
I - descrição dos atos ou negócios praticados; 
 
II - discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os 
atos ou negócios jurídicos foram praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária; 
 
III - descrição dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, com 
as respectivas normas de incidência dos tributos; 
 
IV - resultado tributário produzido pela adoção dos atos ou negócios 
equivalentes referidos no inciso III, com especificação, por tributo, da 
base de cálculo, da alíquota incidente e dos encargos moratórios. 
 
§ 2o  O sujeito passivo terá o prazo de trinta dias, contado da data 
que for cientificado do despacho, para efetuar o pagamento dos 
tributos acrescidos de juros e multa de mora. 
 
Art. 18.  A falta de pagamento dos tributos e encargos moratórios no 
prazo a que se refere o § 2o do art. 17 ensejará o lançamento do 
respectivo crédito tributário, mediante lavratura de auto de infração, 
com aplicação de multa de ofício. 
 
§ 1o  O sujeito passivo será cientificado do lançamento para, no prazo 
de trinta dias, efetuar o pagamento ou apresentar impugnação contra 
a exigência do crédito tributário. 
 
§ 2o  A contestação do despacho de desconsideração dos atos ou 
negócios jurídicos e a impugnação do lançamento serão reunidas em 
um único processo, para serem decididas simultaneamente. 
 
Art. 19.  Ao lançamento efetuado nos termos do art. 18 aplicam-se as 

normas reguladoras do processo de determinação e exigência de 

crédito tributário. 

 

Infelizmente, esta parte da medida provisória não foi convertida em Lei 

Ordinária. O parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional 

introduziu no ordenamento jurídico a denominada norma geral antievasiva. 
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Referido mecanismo permite desqualificar e requalificar negócios e atos 

jurídicos nos casos de dissimulação da ocorrência do fato gerador do tributo ou 

a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 

 

Entretanto, este dispositivo trouxe expressamente a necessidade de lei 

ordinária que regulamente o procedimento para desconsideração dos atos e 

negócios jurídicos, levando-nos a analisar se há necessidade ou não da 

referida Lei para aplicação do mecanismo. 

 

O doutrinador Hugo de Brito Machado28 entende ser indiscutível a 

impossibilidade de aplicação, pelas autoridades administrativas, de referida 

norma para desconsideração de atos ou negócios jurídicos. 

 

Por outro lado, existem doutrinadores renomados, como o jurista Charles 

William, que não deslumbram a ineficácia técnica-sintática à atividade fiscal de 

requalificar os atos e negócios jurídicos pela ausência de lei que regulamente a 

norma.29 Isto porque não se trata de uma inovação, mas sim de procedimentos 

já existentes no ordenamento jurídico brasileiro.    

 

A Administração fazendária, diante de uma falta de regulamento do 

procedimento para desconsideração, vem realizando o controle da legalidade 

dos atos e negócios jurídicos, pautando-se basicamente em princípios 

constitucionais (razoabilidade, capacidade contributiva etc.) e regras gerais 

acerca do procedimento administrativo de fiscalização. 

 

Parece-nos que a Lei Complementar nº 104/2001 não está introduzindo 

uma novidade no ordenamento jurídico, já que estamos tratando de uma norma 

antievasiva. No nosso ordenamento jurídico já existem normas neste sentido e, 

por isso, entendemos ser perfeitamente possível a aplicação deste dispositivo 

sem a promulgação da Lei Ordinária. 

                                            

28  MACHADO, Hugo de Brito. Planejamento Tributário. Coordenador Hugo de Brito Machado. 

São Paulo: Malheiros, 2016, p. 46. 

29 MCNAUGHTON, Charles William. Elisão e Norma Antielisiva: Completabilidade e sistema 
tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 494. 
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Em relação à denominação norma geral antielisiva, temos uma crítica a 

fazer, pois não entendemos se tratar de uma norma antielisiva, mas sim 

antievasiva. Isto porque no planejamento tributário não se busca a sonegação 

fiscal (evasão) e sim a economia de tributos de forma lícita. Portanto, o que se 

previne no artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, é a 

evasão fiscal e não elisão fiscal. 

 

Também temos uma crítica em relação aos doutrinadores30 que 

entendem haver a necessidade do propósito negocial para validar o 

planejamento tributário, seja o objetivo do propósito negocial um fim social, 

econômico, sucessório ou empresarial desvinculado da economia tributária, 

mesmo que a redução ou não incidência do tributo que gera a empresa uma 

economia fiscal, seja com o propósito negocial de crescimento empresarial que 

diretamente desenvolve a economia. 

 

O jurista Hugo de Brito Machado31, apesar de também entender que há 

necessidade de propósito negocial, entende que qualquer atividade 

empresarial tem como principal objetivo a obtenção de lucro, logo o lucro 

coincide com o propósito negocial da empresa e, consequentemente, o 

planejamento que prevê excluir e/ou reduzir o pagamento de tributos está 

relacionado com o propósito negocial da empresa.  

 

A jurisprudência dos valores e o pós-positivismo aceitam o planejamento 

fiscal como forma de economizar imposto, desde que não haja abuso de 

direito. Só a elisão abusiva ou o planejamento inconsistente se tornam ilícitos. 

Juristas renomados como Marco Aurélio Greco,32 Hermes Marcelo Huck,33 

                                            

30 QUEIROZ, Mary Elbe; QUEIROZ, Antonio Elmo. Planejamento Tributário. Coordenador 
Hugo de Brito Machado. São Paulo: Malheiros. 2016. p. 538. 
31 MACHADO, Hugo de Brito. Planejamento Tributário. Coordenador Hugo de Brito 
Machado.São Paulo: Malheiros. 2016, p. 36/38. 
32 GREGO, Marco Aurélio. Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: 
Dialética, 1998, p. 71 e ss. 
33 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão. Rotas nacionais e internacionais do planejamento 
tributário. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 141 e ss. 
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Ricardo Lodi Ribeiro,34 Marciano Seabra de Godoi35 e Marcos Catão36 também 

admitem o controle nos casos de abuso de direito. 

 

Sobre o tema propósito negocial, a jurista Florence Harej37 dispõe que o 

propósito é vocábulo que, em planos jurídicos, torna-se inaplicável em razão de 

ser mera intenção do contribuinte, ou seja, critério volitivo extrajurídico 

impossível de gerar fatos jurídicos tributários, por ser futuro, o quê inviabiliza a 

liquidez e certeza a que prescindem as figuras do direito tributário para que 

sejam exigíveis. A jurista conclui que a própria desconsideração dos atos 

jurídicos com base nesse dispositivo infringe diretamente a Constituição 

Federal. 

 

Por todo o exposto, não entendemos que o parágrafo único do artigo 

116 do Código Tributário Nacional introduziu ao ordenamento jurídico o 

requisito de haver propósito negocial às atividades praticadas pelos 

contribuintes, seja porque o dispositivo não prevê expressamente esse 

requisito, seja pelo fato do contribuinte ter liberdade de organizar suas 

atividades dentro da legalidade. 

 

Tendo o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional 

disposto a respeito da dissimulação, entendemos pertinente definir 

dissimulação, para adentrarmos a problemática da desconsideração dos atos e 

negócios jurídicos. 

 

O direito tributário não traz expressamente o conceito de dissimulação, 

apenas o Código Civil dispõe a respeito da simulação. Entretanto, podemos 

utilizar referido conceito como sinônimo de dissimulação, pois este significa 

encobrir o que é, fingindo ser o que não é. 

                                            

34 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Justiça, interpretação e elisão tributária. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. 14 e ss. 
35 GODOI, Marciano Seabra de. A figura da fraude à lei tributária na jurisprudência do 
supremo tribunal federal. RDDT 79:75, 2001. 
36 CATÃO, Marcos. O método sistemático. In.: Torres, Ricardo Lobo (Org.) Temas de 
interpretação do direito tributário. Rio de janeiro: Renovar, 2003, p. 221-260. 
37 HAREJ, Florence. Planejamento tributário e desconsideração do negócio jurídico: 
Análise do parágrafo único do art. 116 do CTN à luz do direito positivo. N º. 17 – 2008 – 
Salvador – Bahia – Brasil. Revista Diálogo Jurídico. p. 16. 
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Charles William McNaughton também partilha da ideia que o termo 

dissimulação remete a ocultação. Vejamos: 

O importante é que o termo dissimulação implica a ocultação daquilo 

que é, ou seja, uma qualificação indevida por parte do contribuinte, 

seja por que não se respeitou certa norma de direito privado que 

importe para a qualificação do ato, seja por que não se observou a 

qualificação outorgada pela própria norma tributária.38 

 

Na mesma linha de raciocínio o doutrinador Clóvis Beviláqua39, 

conceitua a simulação como uma declaração enganosa da vontade do sujeito 

que a praticou, objetivando produzir feitos diversos do ostensivamente 

indicado. Certamente temos na simulação uma divergência entre a vontade 

real e a vontade declarada. 

  

Importante mencionar que a simulação não pode ser presumida pela 

Autoridade fazendária, pois em virtude do princípio de conservação dos 

negócios jurídicos, um ato ou negócio jurídico deve ser presumido sempre 

como verdadeiro até que se prove a ocorrência da simulação. 

 

É certo que a prova da simulação não é uma prova fácil de produzir, mas 

a Administração fazendária deve analisar os contratos que originaram o ato ou 

negócio jurídico, as relações existentes entre as partes envolvidas, o conteúdo 

e as circunstâncias que acompanham referidas atitudes.  

 

Desta forma, poderá encontrar o motivo da simulação, ou seja, os efeitos 

e resultados jurídicos da operação efetivamente realizada pelo contribuinte, 

que permitiram ao Fisco encontrar provas concretas da prática do ato ou 

negócio jurídico simulado. 

 

                                            

38 MCNAUGHTON, Charles William. Elisão e Norma Antielisiva: Completabilidade e sistema 
tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 490. 
39 BEVILÁQUA, Clóvis. Introdução ao direito civil. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
374. 
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Logo, se temos na simulação que o negócio jurídico existe sempre de 

forma divergente daquela que consta nos atos firmados, e que cabe a 

Autoridade fazendária provar a ocorrência da simulação, entendemos possível 

o legislador determinar que o disfarce seja desconsiderado e requalificado. 
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5 DESCONSIDERAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS ATOS E NEGÓCIOS 

JURÍDICOS NO DIREITO TRIBUTÁRIO PELAS AUTORIDADES FISCAIS 

 

 

Fica fixada a premissa de que o planejamento tributário é uma conduta 

inerente ao desenvolvimento regular das atividades das empresas, consagrado 

pelos artigos 1º, inciso V e 170 da Constituição Federal que tratam sobre o 

princípio da livre iniciativa.  

  

O abuso no exercício dessa liberdade, ou seja, o planejamento tributário 

que viola os princípios constitucionais, deve ser combatido por mecanismo 

previsto no ordenamento jurídico, as chamadas cláusulas antievasivas. 

 

Entendemos ser legal a desconsideração e requalificação dos atos e 

negócios jurídicos. Contudo, a mera vontade do agente fiscal em desconsiderar 

o planejamento tributário não pode ser determinante, haja vista no domínio das 

imposições tributárias, tanto para o lançamento quanto para a desconsideração 

do negócio jurídico, a atividade do agente fiscal ser plenamente vinculada, não 

restando margem a discricionariedade. 

 

 Desconsiderar um negócio jurídico implica na requalificação do ato ou 

negocio jurídico, tal como foi qualificado pelo contribuinte, haja vista o fisco 

entender ter ocorrido uma simulação. Seria uma adequação do conteúdo da 

matéria aos fatos geradores concretos. 

 

No direito tributário o mais importante para a Administração é requalificar 

o ato abusivo, sem anulá-lo em suas consequências no plano das relações 

comerciais ou trabalhistas. 

 

A desconsideração e requalificação do ato e negócio jurídico é 

pertinente e legal quando identificada na conduta do agente o intuito de 

dissimular a realidade. 
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Mas para que isso ocorra temos que entender qual meio de prova pode 

ser utilizado para desconsiderar os atos e negócios jurídicos. Assim, vamos 

analisar a questão probatória no capítulo seguinte. 
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6. A QUESTÃO PROBATÓRIA 

  

 

A questão probatória da ocorrência da simulação para legitimar a 

desconsideração e requalificação do ato e negócio jurídico é uma das mais 

complexas deste trabalho, por isso iniciaremos analisando a possibilidade de 

aplicação da presunção de verdade em matéria tributária. 

 

A figura das presunções é conhecida de nosso ordenamento, inserindo-

se na categoria dos meios de prova, podendo ser assim definida de forma 

clássica: "presumpção é a ilação que se tira de um facto conhecido para provar 

a existência de outro desconhecido".40  

 

A presunção em matéria tributária pode ser dividida em absoluta e 

relativa, sendo a presunção absoluta a própria disposição legal de ordem 

substantiva e a relativa, a lei que delineia a obrigação tributária. 

 

 Pautado na teoria da linguagem do prof. Paulo de Barros Carvalho41, a 

presunção é como um “processo lógico em que de um fato conhecido infere-se 

fato desconhecido e, portanto, incerto.” Consequentemente, a utilização da 

presunção é repudiada para pautar autuações administrativas. 

 

 Salienta ainda que o funcionário da Fazenda não pode se valer de 

recursos imaginativos, por mais evidentes que pareçam para aferir se o 

comportamento do contribuinte foi delituoso.42 

 

O jurista Geraldo Ataliba43 entende que a presunção é um meio de 

prova, cuja observação de um fato conhecido possibilita se concluir a 

existência de um fato desconhecido. 

                                            

40 BEVILACQUA, Clóvis. Código Civil Comentado. vol. I. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
Alves, 1916, p. 388. 
41 CARVALHOS, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. 5 ed. São Paulo: 
Noeses, 2013, p. 966.  
42 CARVALHOS, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. 5 ed. São Paulo: 
Noeses, 2013, p. 965. 
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 Na mesma linha, Aires F. Barreto44 entende que o ato, ou também 

chamado processo presuntivo, inicia-se e finaliza no plano racional, sendo o 

fato presumido a aceitação da veracidade ou verossimilhança quanto à 

existência de um fato, dado pelo conhecimento de outro fato. 

 

Conforme pautamos acima, os atos da administração pública são 

vinculados na interpretação dos atos e negócios jurídicos praticados pelos 

contribuintes, pois a arbitrariedade do fisco não pode ser admitida, o que 

violaria os valores máximos consagrados na Carta Magna, principalmente a 

segurança jurídica. 

 

Alguns juristas como Vittorio Cassone e Maria Eugenia45 entendem que 

o indício veemente acompanhado de prova documental, pericial, testemunhal, 

ou seja, aquele que não admite prova ao contrário, de acordo com sua 

intensidade, pode gerar o efeito de inverter o ônus da prova. 

 

Em sentido contrário, o jurista Hugo de Brito Machado46 faz uma crítica 

ao Fisco relatando que o órgão entende que os atos e negócios em 

concordância com a lei tributária já não são suficientes para embasar uma 

válida economia fiscal. Muitas vezes, apenas com base em indícios, os atos e 

negócios celebrados com o único propósito tributário são desconsiderados e 

requalificados com a tributação supostamente devida e seus acréscimos. 

 

 Nesse sentido, entendemos não bastar o indício de dissimulação para 

que o ato ou negócio jurídico seja desconsiderado pela autoridade 

administrativa; é necessário provar que o ato ou negócio jurídico ocorreu de 

forma simulada, visando evitar o conhecimento do fato jurídico tributário. 

 

                                                                                                                                

43 ATALIBA, Geraldo. Lançamento – procedimento regrado. Estudos e parecer de direito 
tributário. São Paulo: RT, v.2, p. 339. 
44 BARRETO, Aires F. Base de cálculo, alíquota, e princípios constitucionais. 2 ed. São 
Paulo: Max Limonad, 1998. 
45 CASSONE, Vittorio; EUGENIA, Maria. Processo Tributário. Capítulo 12 – Planejamento 
Tributário: Elisão e Evasão Fiscal – Presunções e Ficções Tributárias. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2000, p. 324. 
46 MACHADO, Hugo de Brito. Planejamento Tributário. Coordenador Hugo de Brito Machado. 
São Paulo: Malheiros, 2016, p. 162. 
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 O jurista Luís Eduardo Schoueri47 é mais incisivo ao registrar que “o 

dever de provar a relação de causalidade é tão importante quanto a prova da 

ocorrência do indício.” 

 

 A propósito, não poderíamos falar em presunção como técnica de 

inversão do ônus da prova, pois a prerrogativa que o fisco possui se refere à 

presunção dos atos dos administrativos e não no exime do fisco comprovar a 

ocorrência do fato jurídico dissimulado. 

 

 A doutrinadora Maria Rita Ferragut48 também entende não haver 

inversão do ônus da prova, cabendo à administração provar a ocorrência fática 

do evento descrito no fato jurídico.  

 

 Outro entendimento não seria possível concluir diante de uma análise 

sistêmica do nosso ordenamento jurídico, que consagra no artigo 369 do 

Código de Processo Civil o direito a parte empregar todos os meios legais de 

prova para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido. Assim, cabe 

à Autoridade fazendária provar a sua alegação de que o ato ou negócio jurídico 

ocorreu de forma simulada, visando evitar o conhecimento do fato jurídico 

tributário. 

  

 Importante destacar que recai sobre a Administração fazendária o ônus 

da prova que ocorreu a dissimulação, e não ao Poder Judiciário. Este por sua 

vez, não tem competência para desconsiderar o ato ou negócio, mas compete 

a ele o controle do ato de requalificação realizado pela Administração 

fazendária. 

 

 Portanto, o limite para a desconsideração do ato reside na prova da 

ocorrência do fato simulado. Faz-se necessário que a administração, ao 

promover a desconsideração, apresente provas suficientes para justificar 

                                            

47 SCHOUERI, Luís Eduardo. Processo administrativo fiscal. 2 v. São Paulo: Dialética, 1997 
p. 85. 
48 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 
116. 
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referida atitude, demonstrando que o intuito do contribuinte era ocultar a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Neste trabalho abordamos o tema da desconsideração e requalificação 

dos atos e negócios jurídicos pela Autoridade fazendária e concluímos que é 

legalmente correta tal conduta, pautada em atos vinculados e provas 

conclusivas da ocorrência de simulação no planejamento tributário. 

 

Cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto, uma vez que 

distinguimos as condutas elisivas e evasivas, concluindo que o critério 

diferenciador entre a evasão fiscal e a elisão fiscal reside nos meios utilizados 

para se obter uma menor carga tributária, ao passo que na elisão fiscal os 

meios utilizados são lícitos, porquanto o sistema jurídico não proíbe 

determinado comportamento, e na evasão fiscal os meios são ilícitos, pois o 

procedimento adotado é vedado pelo ordenamento jurídico. 

 

Concluímos também que nos casos de abuso de direito e abuso forma, 

não é possível desconsiderar e requalificar os atos e negócios jurídicos 

praticados pelo contribuinte sem a comprovação deste ter ultrapassado os 

limites do exercício de seus direitos da livre-iniciativa e livre-organização dos 

negócios. 

 

Quanto à suposta introdução no ordenamento jurídico da denominada 

norma geral antielisiva e a aplicação deste dispositivo sem a promulgação da 

Lei ordinária, concluímos que não se trata de novo mecanismo, devido há 

existência em nosso ordenamento jurídico de norma antievasiva, que visa 

coibir e punir a conduta dissimulada. A falta de promulgação da Lei ordinária 

não impede a aplicação do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário 

Nacional, já que não estamos tratando de mecanismo inexistente no nosso 

ordenamento jurídico. 

 

Neste tópico ainda, mencionamos o posicionamento de doutrinadores 

que defendem haver a necessidade do propósito negocial para validar o 

planejamento tributário por entenderem que o parágrafo único do artigo 116 do 
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Código Tributário Nacional assim o prevê. Contudo, não compartilhamos deste 

posicionamento por entendermos que haveria a necessidade de previsão 

expressa de tal requisito na norma para ser obrigatório o cumprimento pelo 

contribuinte. Inclusive, o contribuinte tem liberdade de organizar suas 

atividades dentro da legalidade. 

 

No tópico que tratamos da desconsideração e requalificação do ato e 

negócio jurídico pela Administração fazendária, concluímos que a atividade do 

agente fiscal é plenamente vinculada em matéria tributária, não restando 

margem para discricionariedade. Portanto, a Autoridade fazendária somente 

poderá desconsiderar e requalificar o ato e negócio jurídico comprovada a 

intenção do contribuinte em dissimular a realidade da ocorrência do fato 

gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 

tributária. 

 

Uma das questões mais difíceis da dogmática da desconsideração e 

requalificação do planejamento tributário é a questão probatória da ocorrência 

da simulação para legitimar a conduta da Autoridade fazendária.  

 

Por isso, analisamos a possibilidade de aplicação da presunção de 

verdade em matéria tributária, concluindo que não é aplicável por se tratar de 

um recurso imaginativo. Concluímos ainda, que mesmo o mais evidente indício 

de simulação não pode ser prova válida a comprovar a prática da dissimulação. 

 

Assim, o ônus de provar a ocorrência de simulação, visando evitar o 

conhecimento do fato jurídico tributário, cabe à Autoridade fazendária que está 

alegando, não podendo se valer da presunção de verdade dos atos da 

administração pública e do indício de conduta dissimulada. 

 

Este trabalho foi muito importante para o nosso conhecimento sobre 

planejamento tributário e o aprofundamento nos temas da norma antievasiva e 

antielisiva, dissimulação como sinônimo de simulação, propósito negocial, 

desconsideração e requalificação dos atos e negócios jurídicos. 
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O estudo foi também importante para demonstrarmos que mesmo sendo 

inegável a necessidade do Estado de prevenir a ocorrência da evasão fiscal, o 

contribuinte tem o direito de optar pela forma de desenvolver sua atividade que 

implique o menor ônus tributário de forma lícita. 

 

Caso contrário, estaríamos diante de um Estado confiscador das 

liberdades e rendimentos do contribuinte, sendo desnecessário um Código 

Tributário Nacional que regulamente a aplicabilidade dos tributos, extensão, 

alcance, limites, direitos e deveres dos contribuintes, atuação dos agentes 

fiscalizadores e demais normas tributárias. 
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