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O que nos move, com muita sensatez, não é a compreensão 
de que o mundo é privado de justiça completa – coisa que 

poucos esperamos –, mas a de que a nossa volta existem 
injustiças claramente remediáveis que queremos eliminar. 
(SEN, 2011, p. 9).



 

 

RESUMO 

Oferece ponderações acerca da desconsideração de negócios jurídicos realizados com o fim de 
transferir bens e direitos imobiliários para o patrimônio de pessoas jurídicas em face das 

imunidades tributárias específicas do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 
previstas no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República. A norma do parágrafo único, 

do art. 116, do Código Tributário Nacional, fundada nos princípios, regras e valores integrantes 
do ordenamento jurídico erigido a partir da Lei Fundamental, que regem o Estado Democrático 
de Direito, estabelece limites à atividade de planejamento tributário (elisão fiscal), 

possibilitando às autoridades administrativas desconsiderem atos e negócios jurídicos 
realizados com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador de tributos. Entretanto, é farta 

a oferta de soluções voltadas para a obtenção de economia tributária, principalmente, por meio 
da criação de sociedades patrimoniais ou via alteração de pessoas jurídicas, para incorporar 
bens e direitos ao patrimônio dessas pessoas, objetivando, dentre outros fins, evitar ou reduzir 

o pagamento de tributos, lastreada, dentre outras regras e princípios jurídicos, nas referidas 
imunidades tributárias. Por outro lado, ante a necessidade de captação de recursos para 

assegurar a prestação dos serviços públicos, a efetivação dos direitos e garantias fundamentais 
e os objetivos constitucionais de manter uma sociedade livre, justa e solidária, os entes estatais 
adotam providências objetivando coibir os planejamentos tributários abusivos, via 

desconsideração dos negócios jurídicos viciados por simulação, abuso de direito, fraude à lei 
ou pela falta de propósito negocial, bem como por meio de interpretações restritivas das normas 

tributárias, inclusive das limitações constitucionais ao poder de tributar. Nesse contexto, em 
razão dos problemas que surgem desse conflito de interesses, a pesquisa realizada – utilizando 
o critério da interpretação ampla do Direito, considerando a efetividade dos princípios e dos 

valores éticos e morais, previstos nos direitos e garantias fundamentais, e os ideais pós-
positivistas, relacionados com a proteção da dignidade humana, e pela aplicação dos métodos 

lógico-sistemático e teleológico de exegese – visou oferecer proposições para delinear a tênue 
fronteira entre o planejamento tributário lícito (elisão fiscal) e o ilícito (evasão fiscal), bem 
como estabelecer os limites de atuação das partes envolvidas na realização do tipo de negócio 

jurídico destacado e ainda, identificar a possibilidade, requisitos, hipóteses e limites à 
desqualificação de negócios jurídicos realizados em face das imunidades tributárias específicas 

do ITBI. O estudo permitiu concluir pela possibilidade jurídica da desconsideração de negócios 
jurídicos realizados com base nas imunidades tributárias específicas do ITBI, quando eles 
visarem meramente atender aos interesses particulares, em detrimento da promoção do 

desenvolvimento econômico e social, forem realizados de modo dissimulado e enquadrarem-se 
nas hipóteses de incidência do imposto. Na outra face, concluiu-se que as autoridades fiscais 

municipais não podem, por meio de interpretação restritiva à norma constitucional, exigir o 
ITBI sobre o valor do bem ou direito que exceder o valor do capital social integralizado ou as 
cotas do capital subscrito, quando o negócio realizado se subsumir às hipóteses de imunidade 

tributária. 
 

Palavras-Chave: Atos e negócios jurídicos. Desconsideração de atos e negócios jurídicos.  
Dever fundamental de pagar tributos. Imunidade tributária do ITBI. 
Planejamento tributário. 

 



 

 

ABSTRACT 

Provides considerations about the disregard of legal transactions carried out with the purpose 
of transferring assets and property rights to the assets of legal entities in view of the specific 
tax immunities of the Tax on the Transmission of Real Property (ITBI), set forth in art. 156, § 

2, inc. I, of the Constitution of the Republic. The rule of the sole paragraph of art. 116, of the 
National Tax Code, based on the principles, rules and values that are part of the legal system 

established by the Basic Law, which govern the Democratic State of Law, establishing limits to 
the activity of tax planning (tax avoidance), allowing administrative authorities to disregard 
acts and legal transactions carried out with the purpose of concealing the occurrence of the 

tax-generating event. However, there is a great deal of solutions aimed at obtaining tax savings, 
mainly through the creation of equity companies or through alteration of legal entities, to 

incorporate assets and rights to the assets of these people, aiming, among other purposes, to 
avoid or reduce the payment of taxes, backed by, among other rules and legal principles, in the 
said tax immunities. On the other hand, in view of the need to raise funds to ensure the provision 

of public services, the realization of fundamental rights and guarantees and the constitutional 
objectives of maintaining a free, fair and solidary society, state entities adopt measures aimed 

at curbing tax planning abuse of rights, disregarding legal transactions addicted by simulation, 
abuse of right, fraudulent law or lack of business purpose, as well as through restrictive 
interpretations of tax rules, including constitutional limitations to the power to tax. In this 

context, because of the problems that arise from this conflict of interests, the research carried 
out - using the criterion of the broad interpretation of the Law, considering the effectiveness of 

the principles and ethical and moral values, prodicted in the fundamental rights and 
guarantees, and the post-positivist ideals, related to the protection of human dignity, and by the 
application of the logical-systematic and teleological methods of exegesis - was intended to 

offer propositions to delineate the tenuous boundary between licit tax planning (tax avoidance) 
and illicit (tax evasion), as well as how to establish the limits of action of the parties involved 

in carrying out the type of legal business highlighted and also to identify the possibility, 
requirements, hypotheses and limits to the disqualification of legal business carried out in view 
of the specific tax immunities of ITBI. Through the study made, it was possible to conclude from 

the legal possibility of disregarding legal transactions carried out on the basis of ITBI's specific 
tax immunities, when they are intended to serve private matters rather than promoting 

economic and social development, being carried out in a disguised way and fit in the cases of 
tax incidence.  On the other hand, it was concluded that the municipal tax authorities cannot, 
by means of a restrictive interpretation of the constitutional norm, require the ITBI on the value 

of the asset or right that exceeds the value of paid-in capital or the shares of the subscribed 
capital, when the business performed if subsumed to the hypotheses of tax immunity. 

Keywords: Acts and legal business. Disregard of acts and legal business. Fundamental duty 

to pay taxes. Tax immunity of ITBI. Tax planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A despeito da existência de vários estudos sobre o planejamento tributário no Brasil, 

esta temática, em razão dos constantes embates travados entre os fiscos e os contribuintes em 

torno da exigência de tributos, é sempre palpitante e atual. Por isso, a matéria é sempre 

ensejadora de novas discussões e reflexões com vistas à permanente necessidade de olhar a 

relação fisco-contribuintes sob uma nova perspectiva e de propor soluções para a pacificação 

das relações sociais envolvidas. 

De plano, observa-se que esta dissertação não objetiva ser apenas mais uma exposição 

dos aspectos genéricos do planejamento tributário, haja vista a vastíssima doutrina sobre a 

matéria, com tendência a repetição, ao passo que a ciência conclama a sua constante renovação. 

Conforme será demonstrado nesta introdução e no decurso da exposição da pesquisa, ela analisa 

a possibilidade, os requisitos e hipóteses da desconsideração de negócios jurídicos de 

incorporação de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de pessoas jurídicas, via 

integralização de capital social, ou em decorrência de cisão, fusão, incorporação ou extinção de 

pessoa jurídica, em virtude de alguns negócios visarem exclusiva ou preponderantemente evitar 

a incidência de determinados tributos e a reduzir a carga tributária de outros. 

Embora esta exposição não vise à abordar o planejamento tributário de forma genérica, 

para fundamentar as questões e os objetivos da pesquisa realizada, é necessário que se reporte 

a alguns aspectos gerais e específicos atinentes a esse procedimento, em função de a matéria 

envolver regras, princípios e valores dos ramos do Direito público e do Direito privado que 

necessitam ser estudados para extrair os seus verdadeiros sentidos e efeitos jurídicos, no 

contexto econômico e social do ordenamento jurídico vigente. 

Relativamente ao planejamento tributário, uma visão atenta às revistas jurídicas e às 

obras bibliográficas publicadas evidencia intenso debate doutrinário e jurisprudencial sobre a 

matéria.1 Esses debates se desenvolvem, preponderantemente, em torno da possiblidade de 

desconsideração de atos e negócios jurídicos dissimulados com o fim de economia tributária, 

em razão regra da jurídica contida no parágrafo único do art. 116, da Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece essa 

potencialidade e de algum modo interfere na referida prática social. Preponderantemente, essas 

 
1 Dentre outros, a  título ilustrativo, destacam-se: ABRAHAM, Marcus. O planejamento tributário e o direito 

privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007. BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites 

normativos.  São Paulo: Noeses, 2016. DIAS DE SOUZA, Hamilton; FUNARO, Hugo. A insuficiência de 

densidade normativa da norma antielisão: art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Revista 

Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 146, p. 61-84, nov. 2007. ROCHA, Valdir (Coord.). O 

planejamento tributário e a lei complementar 104 . São Paulo: Dialética, 2001. XAVIER, Alberto. Tipicidade 

da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. 



12 
 

 

obras trazem reflexões sobre a ofensa aos princípios da legalidade, da autonomia privada, livre 

inciativa, segurança jurídica etc. 

A despeito de a citada regra jurídica permitir as autoridades fiscais desconsiderarem os 

planejamentos ou as elisões fiscais abusivas, é farta a oferta de soluções para o não pagamento 

de tributos, a redução das quantias a pagar ou a postergação das obrigações tributárias. Essa 

proliferação de soluções se dá, provavelmente, em virtude das distorções que o sistema 

tributário brasileiro propicia, em razão da sua regressividade, baixo retorno social em relação à 

carga tributária brasileira, inibição ao desenvolvimento de atividades produtivas e a geração de 

emprego, bem como da falta de cidadania tributária2. 

Para os fins expostos, são ofertados – via livros, páginas eletrônicas, banners de 

propaganda, mailings etc. – diversos arranjos organizacionais e negociais, como a 

reorganização societária, a reformulação do modo como as atividades serão desenvolvidas, bem 

como o rearranjo na celebração de atos e negócios jurídicos. Para constatar o exposto, basta a 

perquirição nas ferramentas de busca na Internet de expressões como: “planejamento tributário” 

e “holding familiar”. 

Uma das modalidades de planejamento tributário em moda, e que será estudada amiúde, 

é a constituição de pessoas jurídicas ou o rearranjo societário, objetivando proteger o patrimônio 

contra os riscos da exploração de atividades econômicas, evitar ou reduzir a carga tributária 

incidente sobre os rendimentos das atividades desenvolvidas ou sobre os atos e negócios 

jurídicos celebrados e, ainda, planejar a sucessão dos detentores de patrimônio, pelos sucessores 

legítimos e legatários. Nessa perspectiva, são criadas empresas, denominadas holding familiar 

ou patrimonial, ou é realizada a alteração de pessoas jurídicas preexistentes para possibilitar a 

incorporação de bens imóveis ou de direitos reais sobre esses bens, pertencentes aos seus sócios 

ou acionistas.3 

Na realização do negócio jurídico exposto, busca-se, também, evitar o pagamento do 

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI), em razão da imunidade 

tributária prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República do Brasil, que veda a 

incidência de imposto na transmissão de bens imóveis ou de direitos sobre eles para a 

integralização de capital social subscrito ao patrimônio de pessoa jurídica ou na incorporação 

 
2 MARTINS, Marcelo Maiolono. Sistema tributário injusto. In: IPEA. Desafios do desenvolvimento. v. 6, n. 52, 

p. 61-63, jul. 2009. 
3 Dentre outras obras, destacam-se: ANTUNES, Antonio. Empresas holdings: cláusulas do contrato social e para 

planejamento sucessório. São Paulo: Digital Books, 2017. GARCIA, Fátima. Holding familiar: Planejamento 

sucessório e proteção patrimonial. Maringá: Viseu, 2018. LONGO, José Henrique; KIGNEL, Luiz; PHEBO, 

Márcia Setti. Planejamento sucessório. São Paulo: Noeses, 2014. MAMEDE, Gladston; MAMEDE, Eduarda 

Cotta . Holding familiar e suas vantagens. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. SILVA, Fabio Pereira  da; ROSSI, 

Alexandre Alves. Holding familiar: visão jurídica do planejamento societário, sucessório e tributário. São Paulo: 

Trevisan, 2015. E-book. 
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desses bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 

quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos 

ou locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Assim, ocorre também, com o não 

pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens por Causa Mortis e Doação (ITCMD) e o 

não pagamento ou a redução do Imposto sobre à Renda (IR) exigido em razão de ganho de 

capital e dos rendimentos auferidos pela exploração dos bens e direitos.  

Na doutrina, são fartos e robustos os argumentos no sentido de que as pessoas têm o 

direito de escolher o modo mais eficiente e menos oneroso de realizarem seus negócios, 

arrimados nos princípios da autonomia privada e da livre iniciativa, que legitimam o 

planejamento tributário sobre a perspectiva meramente economicista. 

Não pode, entretanto, ser desprezado o fato da existência de um ente político-social (o 

Estado) com o objetivo de harmonizar as relações e os interesses individuais e coletivos da 

população que habita seu território. E esse fim é realizado por meio da prestação de serviços ou 

pela implementação de políticas econômicas e sociais que permitam iguais oportunidades a 

todos, seja pela distribuição de riquezas ou por meio da criação de condições para o 

desenvolvimento econômico sustentável. Para tanto, é necessário que cada cidadão cumpra seus 

deveres perante a sociedade de que faz parte, principalmente, recolhendo os tributos instituídos 

para fazer face ao custeio das atribuições institucionais desse Ente político. 

Nas suas atribuições institucionais, os fiscos das três esferas de governo, visando a 

assegurar a arrecadação dos tributos das suas respectivas competências, adotam providências, 

objetivando coibir os planejamentos tributários abusivos, via desconsideração dos negócios 

jurídicos dissimulados. Especialmente, no que tange ao ITBI, conforme será visto, os 

Municípios desconsideram os negócios jurídicos celebrados, com o fim de incorporar bens e 

direitos imobiliários ao patrimônio de pessoa jurídica, visando, meramente, a atender aos 

interesses particulares dos incorporadores, e exigido o imposto devido; bem como, cobram o 

tributo sobre o excedente do valor venal dos bens e direitos incorporados ao patrimônio de 

pessoa jurídica, quando a incorporação é realizada pelo custo de aquisição. 

Ante os fatos expostos, considerando que, de um lado, não há vedação expressa de as 

pessoas escolherem a forma menos onerosa e mais eficiente para a realização dos seus negócios 

e, por outro, os entes políticos integrantes da Federação necessitam arrecadar os tributos para a 

consecução dos objetivos que lhes foram outorgados pelo povo, por meio do poder constituinte, 

é necessário encontrar, então, o ponto de equilíbrio para a dicotomia entre o planejamento 

tributário e o dever de pagar tributos. 

No tocante ao planejamento tributário abusivo, o sistema jurídico estabelece mecanismo 

para coibi-lo, por meio da desconsideração e da exigência dos tributos que deixaram de ser 
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pagos indevidamente. No entanto, nessa atividade, em razão da complexidade da matéria 

envolvida, pode ocorrer excessos por parte das autoridades administrativas. Para evitar estes 

excessos, é necessário delimitar a fronteira entre o planejamento fiscal lícito e o abusivo. 

Se, por um lado, são estabelecidos limites à atividade estatal de tributação, visando a 

evitar que os cidadão-contribuintes sejam tolhidos de seus direitos; de outro modo, estes não 

podem, por interesses meramente individualistas, adotar condutas voltados para evasão fiscal. 

Por isso, é necessário realizar a demarcação dos limites das autoridades fiscais e dos 

contribuintes no exercício de suas competências e liberdades, dentro dos parâmetros 

balizadores contidos no ordenamento jurídico, para evitar colisão de direitos e deveres 

recíprocos. Para este fim, é necessária uma exegese mais ampla do Direito, sem considerar 

meramente os aspectos formais expressos nas normas jurídicas, mas, também, ponderando, na 

análise do caso concreto, a efetividade dos princípios e dos valores morais e éticos previstos 

nos direitos fundamentais, conforme os ideais pós-positivistas. 

Nessa linha, será necessário apreciar os princípios expressos e implícitos contidos na 

Constituição da República Federativa do Brasil, que objetivam assegurar a todos o livre 

exercício das atividades econômica e profissional, sem que essas liberdades sejam divisadas 

apenas pela perspectiva do positivismo formalista e civilista, mas também pelos ditames da 

justiça social e dos limites estabelecidos para esse fim. 

A contraposição de direitos subjetivos dos entes titulares de competência tributária e 

dos cidadãos-contribuintes exposta denota, claramente, um fenômeno jurídico gerador de 

tensões sociais que precisa ser estudado para identificar e apontar proposições destinadas a 

pacificar as angústias existentes e ensejar maior segurança jurídica. Esse fato guarda pertinência 

com o objeto e com campo de estudo do Direito, que visa, essencialmente, a estabelecer 

instrumentos para solucionar tensões sociais. 

Portanto, ante esses interesses contraditórios, que impactam na relação fisco-

contribuintes, não resta dúvida acerca da importância da pesquisa realizada, com vistas a 

investigar os problemas expostos e delinear a tênue fronteira entre o planejamento tributário 

lícito (elisão fiscal) e o ilícito (evasão fiscal), bem como estabelecer as balizas de atuação das 

partes envolvidas na realização do tipo de negócio jurídico destacado. Certamente, os resultados 

de uma pesquisa com esses fins contribuirão para o alcance dos objetivos do Estado Social 

Democrático de Direito, como maior segurança jurídica na realização dos negócios privados e 

da atividade administrativa fiscal, e concorrerá para melhorar a relação fisco-contribuintes. 

Pelo exposto, destaca-se que a realização de pesquisa jurídica sobre este tema é atual e 

também relevante, pois, se os conflitos sociais expostos continuam existindo e o estudo visa a 

identificar e evidenciar elementos para a pacificação deles, sempre é relevante esclarecer as 
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fronteiras entre o planejamento tributário, a fraude e a sonegação fiscal, bem como os limites 

da atuação estatal na desconsideração dos atos e negócios jurídicos e na aplicação da legislação 

tributária. 

Haja vista a problematização e a justificação da pesquisa expostas acima, é  de relevo 

perquirir se é possível, com fundamento no ordenamento jurídico vigente, desconsiderar 

negócios jurídicos realizados com o fim de transmitir bens e direitos imobiliários para o 

patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital social ou em decorrência de cisão, fusão, 

incorporação ou extinção – com fundamento na imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, 

inc. I, da Constituição da República – ante a evasão fiscal do ITBI; bem como, se é viável, 

juridicamente, a exigência do imposto sobre a diferença positiva entre o valor do bem ou direito 

imobiliário transferido para o patrimônio de pessoas jurídicas e o seu valor de mercado. E, caso 

as respostas a estes problemas sejam afirmativas, quais requisitos e limites devem ser 

observados e em quais hipóteses elas devem ocorrer? 

A par da trifurcação existente entre o direito à realização de planejamento tributário, o 

dever de pagar tributo e a existência de norma geral antievasão fiscal, de modo amplo, a 

pesquisa realizada objetivou identificar a possibilidade jurídica, os requisitos e as hipóteses da 

desconsideração dos atos e negócios jurídicos dissimulados com o fim de evitar a incidência 

tributária do ITBI, por meio da incorporação de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de 

pessoa jurídica, considerando as imunidades tributárias específicas desse imposto aplicáveis à 

hipótese; assim como, se viável cobrar o imposto sobre parte do valor do bem ou direito 

incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando houver incidência das imunidades 

específicas do imposto. 

Para o alcance desses objetivos genéricos, a pesquisa realizada também buscou 

identificar: i) a natureza, os fundamentos e os limites formais e substanciais da atividade de 

planejamento tributário; ii) os requisitos e limites devem ser observados para a desconsideração 

dos atos e negócios dissimulados com o fim de evasão fiscal; iii) a possibilidade, os requisitos 

e as hipóteses da desconsideração de negócios jurídicos realizados com fundamento na 

imunidade específica do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inc. II, do texto constitucional, que 

visem a evadir do dever jurídico de pagar o imposto municipal; e iv) o tratamento tributário 

dispensado pelo Município de Fortaleza às transmissão de bens e direitos para o patrimônio de 

pessoas jurídicas. 

Em razão dos problemas e dos objetivos expostos, o estudo foi conduzido partindo-se 

da premissa de que são realizados planejamentos tributários ilícitos, contrariando o 

ordenamento jurídico pela prática da evasão fiscal e que, na perspectiva do Direito privado e 

do Direito público, é possível que eles sejam coibidos pela desconsideração das condutas 



16 
 

 

evasivos, inclusive quando os negócios jurídicos forem celebrados com base na imunidade 

tributária específica do ITBI. Restam, no entanto, para serem delineadas, a partir do referencial 

teórico estabelecido com base na pesquisa bibliográfica realizada, os requisitos e as hipóteses 

de desconsideração dos negócios celebrados com o fim de evitar o pagamento do referido 

imposto municipal. 

Na abordagem do planejamento tributário em face do dever de pagar tributos e da 

desconsideração de atos e negócios jurídicos simulados, a investigação exploratória realizada 

na busca dos objetivos delineados utilizou os métodos lógico-sistemático e teleológico de 

exegese. Também se optou pela metodologia de interpretação jurídica pós-positivista, na qual 

a interpretação jurídica é realizada pelo pluralismo metodológico, compatibilizando regras, 

princípios e os valores éticos-morais, com prevalência da substância sobre a forma, para o 

alcance da justiça. 

A fim de entender algumas regras, princípios e valores do Direito privado e do Direito 

público pertinentes à pesquisa, foi realizada a identificação das categorias dogmáticas 

relacionadas com os temas do ensaio. Na sequência, por meio de pesquisa bibliográfica, foi 

colhida a opinião de diversos doutrinadores especializados nas matérias pesquisadas, e 

efetivaram-se a interpretação, a sistematização e a evidenciação, de modo a delimitar a natureza, 

o gênero e as espécies, assim como as características, para descrever com precisão 

metodológica os institutos jurídicos selecionados e chegar as conclusões acerca da natureza, 

fundamentos e limites do planejamento tributário, bem como da possibilidade jurídica, dos 

requisitos e limites e das hipóteses da desconsideração dos atos e negócios jurídicos voltados 

para a economia tributária, considerando os valores protegidos pela ordem econômica e social, 

integrantes do ordenamento jurídico. 

Quanto ao método científico utilizado na pesquisa, para evitar conclusões falaciosas ou 

arbitrárias, foi empregado a metodologia indutiva na interpretação das regras jurídica, dos seus 

suportes fáticos, dos princípios e valores relacionados, bem como das opiniões doutrinárias e 

jurisprudenciais aplicáveis ao objeto de estudo, com vistas a atingir os objetivos traçados e 

exprimir as conclusões pertinentes. Na aplicação deste método, as hipóteses (premissas) 

destacadas a pouco foram definidas como verdadeiras, para serem confirmadas ou refutadas 

com base na pesquisa bibliográfica realizada. Recorreu-se, no entanto, à falseabilidade4 como 

critério de demarcação das hipóteses, com a necessária acessibilidade às evidências que 

poderiam surgir durante a busca, hábeis a contestar essas hipóteses estabelecidas. 

 
4 POPPER, Karl Raimund. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira 

Mota. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 2013. p. 37-38. 
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Para os fins exploratórios do estudo, foi realizada uma pesquisa de campo junto à 

Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza, por meio do questionário constante do 

Apêndice único desta exposição. Este levantamento visou a obter dados e informações relativos 

aos pleitos de declaração de não incidência do ITBI, com fundamento na norma do art. 156, § 

2º, I, da Constituição Federal, realizados no período de 2015 a 2017. O resultado da pesquisa 

consta do Anexo único e é apresentado e analisado em segmento específico desta dissertação. 

Quanto à estrutura deste ensaio acadêmico em sentido estrito, além desta introdução, 

compõe de mais seis capítulos que tratam dos fundamentos epistemológicos da pesquisa, da 

análise das questões investigadas e das considerações finais. Bem assim, há uma seção 

destinada a elencar as referências bibliográficas e documentais pesquisadas. 

No Capítulo 2, primeiro módulo dos fundamentos teóricos deste ensaio, com fins 

propedêuticos, é analisada a relação entre o Direito Tributário e o Direito privado, no contexto 

do sistema jurídico e da autonomia dos ramos do Direito. Também são realizadas algumas 

delimitações acerca da interpretação que deve ser dada aos conceitos, institutos e formas do 

Direito privado, utilizados pelo Direito Tributário. Além desses pontos preliminares necessários 

para qualquer pesquisa do Direito, para estabelecer a noção precisa para o estudo das normas e 

das regras jurídicas analisadas, também foram conceitualmente demarcadas as fontes de 

avaliação jurídica: a regra jurídica, o suporte fático e a incidência. 

Ainda no segundo capítulo, também são analisados os institutos atos, fatos e negócios 

jurídicos, integrantes da Teoria Geral do Direito Privado, por serem utilizados como suporte 

fático de regras jurídicas do Direito Tributário, seja como elemento nuclear de hipótese de 

incidência tributária, seja como objeto de desconsideração pelas autoridades administrativas, 

quando viciados pela dissimulação com o fim de evasão fiscal. Ainda se estudou as principais 

patologias que influem na existência, na validade e na eficácia dos fatos jurídicos. 

Já nos capítulos 3 e 4, são sistematizados os poderes e os limites estatuídos para os 

Municípios e o Distrito Federal instituírem e exigirem o Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis Inter Vivos, bem como os aspectos da regra-matriz de incidência tributária deste 

imposto. O capítulo 3 expõe os aspectos constitucionais relativos à outorga de competência 

para entes políticos integrantes da Federação instituírem tributos, com ênfase para a 

competência tributária relativa ao ITBI. Nele também são examinados os limites constitucionais 

ao poder de tributar, com destaque para as imunidades tributárias destinadas a limitar o poder 

de instituir o citado imposto, com vistas a explicitar os requisitos e o alcance dessas vedações 

constitucionais afim de delimitar as hipóteses de licitude e ilicitude de uma modalidade de 

planejamento tributário realizado com lastro em uma das imunidades tributárias. Nessa seção é 
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estudada, ainda, a competência atribuída ao legislador derivado para tratar de matérias 

tributárias, por meio da edição de leis complementares. 

O quarto módulo desta dissertação, continuando o estudo da temática demarcada no 

terceiro capítulo, expõe a análise das regras jurídicas infraconstitucionais relativas à 

especificação da regra-matriz de incidência do imposto municipal objeto do estudo, no 

exercício do poder de tributar. Nele também são analisados os aspectos da hipótese de 

incidência tributária do ITBI, com ênfase para os aspectos material e temporal, que delimitam 

a matéria que será analisada no capítulo relativo à desconsideração de atos e negócios jurídicos. 

A despeito de o conteúdo dessa parte da dissertação complementar o disposto no segundo 

capítulo, em virtude da sistematização desse texto, no balanceamento do volume dos capítulos, 

entendeu-se mais adequado tratar do assunto em um segmento apartado. 

Já nos capítulos 5 e 6 são examinados os fundamentos e limites da atividade de 

planejamento tributário, bem como da desconsideração dos atos e negócios jurídicos nas 

condutas lesivas ao dever de pagar tributo. No quinto capítulo examinam-se a natureza, os 

fundamentos e limites da atividade de planejamento tributário. Já no capítulo 6, estuda-se a 

norma geral antievasão fiscal, passando pela sua validade, alcance e requisitos de aplicação na 

desconsideração de atos e negócios jurídicos dissimulados. É procedida, também, ali, a análise 

de sua aplicação aos negócios jurídicos celebrados com o fim de evitar o pagmento do ITBI, 

em confronto com as imunidades tributárias que vedam a incidência deste imposto na 

incorporação de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de pessoas jurídicas, na sua 

constituição e modificações, bem como na desincorporação desses bens e direitos, na extinção 

de pessoa jurídica. 

No capítulo 7, relativo ao epílogo do ensaio, fazem-se as considerações finais, trazendo 

as conclusões, limitações e sugestões acerca dos objetivos da pesquisa, visando a sintetizar e 

fornecer instrumentos contributivos para aperfeiçoar a relação fisco-contribuinte em tornos dos 

pontos analisados. Por fim, serão expostas as referências bibliográficas e documentais utilizadas 

na fundamentação teórica, na análise e na conclusão do estudo sob relação. 

O conteúdo a seguir exposto, com suas citações e referências bibliográficas, além de 

elucidar a natureza e as caraterísticas dos institutos jurídicos em foco, serviu de respaldo teórico 

ao este estudo, visando a fundamentar a conclusão acerca da possibilidade e requisitos da 

desconsideração dos atos e negócios jurídicos e da cobrança do ITBI sobre o suposto excedente 

de valor. 



 

 

2 O SISTEMA JURÍDICO, OS CONCEITOS, INSTITUTOS E FORMAS DO 

DIREITO PRIVADO UTILIZADOS PELO DIREITO TRIBUTÁRIO 

Dado que o objeto da pesquisa é analisar a norma de natureza tributária que prescreve a 

conduta de agentes públicos diante da existência de atos e negócios jurídicos dissimulados, 

institutos do Direito privado, é necessário estudar alguns aspectos desse ramo do Direito 

relacionados com esses institutos empregados pela norma do Direito Tributário. 

2.1 A INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA DOS RAMOS DO DIREITO E A RELAÇÃO 

ENTRE O DIREITO TRIBUTÁRIO E O DIREITO PRIVADO 

No estudo do Direito, não se pode perder de vista a ideia de ele ser “[...] um conjunto 

de regras que possui um tipo de unidade que entendemos como sistema”5. A dedução lógica 

dessa premissa é que o exame de qualquer regra de conduta humana, no âmbito do Direito, 

pressupõe considerar que o preceito normativo correspondente não é isolado dos demais, que 

ele faz parte de uma estrutura, de um sistema. Esse axioma também se aplica à tarefa de estudo 

do emprego de conceitos, institutos e formas de um ramo do Direito por outro. 

A respeito da divisão do Direito positivo em ramos, como o civil, comercial, tributário 

etc., observa-se que isso decorre do fato das inúmeras e complexas relações sociais existentes 

e que continuam a ser criadas, com a evolução da sociedade. Para facilitar o estudo e a 

interpretação jurídica dessa multiplicidade de relações, o Direito positivo foi e continua sendo 

fracionado, de modo a disciplinar uma porção dessas relações sociais que guardam entre si 

alguma identidade.6 

Observa-se que essa divisão do Direito em função da multiplicidade de relações sociais 

que as regras jurídicas visam a regular foi procedida, meramente, para fins didáticos, e que não 

implica a autonomia dos ramos criados. A unicidade do ordenamento ou do sistema jurídico 

impossibilita que haja a autonomia dos ramos do Direito. O fato de uma área do Direito fazer 

uso de conceitos e institutos de outra só demonstra e reforça a intertextualidade intrajurídica7 e 

a unicidade do sistema jurídico. Por isso, a propagada autonomia dessa ou daquela área jurídica 

por alguns doutrinadores é simplesmente didática e não técnica ou científica.8 

 
5 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução de Luiz Carlos Borges. 4. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005, p. 5. 
6 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário . 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007, p. 272-273. 
7 A intertextualidade intrajurídica ou no âmbito interno da ciência jurídica se verifica entre os diversos ramos do 

ordenamento jurídicos, como o direito constitucional, administrativo, civil, tributário etc. (CARVALHO, Paulo de 

Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 5). 
8 TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação e elusão fiscal. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 52. 
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Embora o Direito Tributário possua princípios e institutos próprios, isso não o torna 

autônomo em relação ao Direito positivo como um todo, tão pouco em relação a qualquer ramo 

do Direito, pela simples razão da impossibilidade da inexistência de regra jurídica independente 

da totalidade do sistema jurídico. Nesse sentido, Alfredo Augusto Becker assevera que a 

autonomia de qualquer área do Direito é sempre didática, para permitir investigar os efeitos 

jurídicos específicos da seara jurídica.9 

Neste contexto de unicidade do Direito, a regra disposta no art. 110 do Código Tributário 

Nacional orienta no sentido de que a interpretação dos institutos, conceitos e formas do Direito 

privado, utilizados pela área tributária, deve considerar a acepção originária para o qual eles 

foram criados. Essa orientação tem a influência da corrente doutrinária que defendia a primazia 

do Direito Civil sobre o Tributário. Conforme expresso na introdução, porém, o atual 

Ordenamento Jurídico Nacional contém um conjunto de regras, princípios e valores que 

irradiam efeitos sobre as demais regras jurídicas de todos os ramos do Direito, influenciando a 

interpretação do sistema jurídico com vistas à consecução dos objetivos e valores que a 

sociedade pretende ver estabelecidos.10 

Acerca da exegese dos institutos, conceitos e configurações do Direito privado, 

utilizados pelo Direito Tributário, é oportuno observar a orientação de Emilio Betti sobre a 

interpretação da lei e dos atos jurídicos. Ele ensina que a interpretação das categorias jurídicas 

que interessam ao Direito é aquela que reconheça e reconstitua o significado a ser dado na órbita 

de um ordenamento jurídico.11 

É fato que o Direito Tributário mantém estreita relação com outros ramos, especialmente 

com o Direito privado, do qual extrai conceito e institutos, como bens, direitos, patrimônio, 

propriedade, renda etc., utilizados como índices de capacidade para o pagmento de tributo ou 

como núcleos da regra-matriz de incidência tributária. Além desses, as normas tributárias 

empregam outros conceitos e institutos, a exemplo de atos, fatos e negócios jurídicos da vida 

socioeconômica das pessoas como elementos nucleares ou delimitadores de efeitos jurídico. 

Portanto, no estudo de determinada norma de um ramo do Direito que utiliza conceitos e 

institutos de outro, o exegeta necessita saber seus reais sentidos e também realizar as devidas 

ponderações, em função dos princípios e valores que orientam o Ordenamento Jurídico, o 

objetivo e as contingências das regras jurídicas que os empregam. 

 
9 BECKER, op. cit., p. 33. 
10 TÔRRES, op. cit., p. 48-50. 
11 BETTI, Emílio. Interpretação da lei e dos atos jurídicos: teoria geral e dogmática. Tradução Karina Jannini. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 5. 
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O modo de interpretação do Direito exposto tem por base o atual modelo da Filosofia 

Jurídica, denominado de pós-positivismo, que considera, na interpretação jurídica, além da 

norma jurídica, os valores, princípios e regras. O pós-positivismo jurídico, que surgiu na 

segunda metade do século XX, sucedeu o positivismo jurídico, que pregava a objetividade e a 

neutralidade científica, com ênfase na realidade observável e não na especulação filosófica, que 

não aceitava o uso no Direito da ética, da moral e de valores transcendentes, e via o Direito 

apenas na norma, como ato emanado do Estado com caráter imperativo e força coativa12. 

Por conseguinte, em razão dessa extensiva relação do Direito Tributário com o Direito 

privado, pelo fato daquele utilizar institutos e conceitos deste, a exemplo da regra jurídica que 

prever a possibilidade das autoridades administrativas desconsiderarem “atos e negócios 

jurídicos” dissimulados com o fim de evadir ao dever de pagar tributo; é fundamental que 

qualquer pesquisa jurídica que vise a investigar problemas sociais como os expostos na 

introdução estude o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas do Direito privado 

relacionados. 

A importância do estudo de categorias dogmáticas do Direito privado, como atos, fatos 

e negócios jurídicos, ganha relevo quando eles são utilizados como suporte fático de regras 

jurídicas tributárias. Haja vista o conhecimento delas permitir determinar a natureza do fato 

ocorrido, a incidência ou da regra jurídica e o surgimento de relação jurídica prevista na regra, 

bem como possibilitar identificar se houve algum vício que impeça a existência, da validade e 

da eficácia do fato jurídico, assim como a real finalidade, as contingências e o alcance do ato 

ou negócio ocorrido. 

Especificamente, com relação aos objetivos deste estudo, o conhecimento dessas 

referidas categorias do Direito privado é essencial para determinar a aplicação da regra-matriz 

de incidência do ITBI sobre fatos descritos na sua hipótese de incidência, bem como para inferir 

acerca da aplicação da regra prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN, quando os 

negócios ferem dissimulados para fugir ao pagamento do imposto, sob o manto da regra de 

imunidade tributária específica desse imposto, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição 

Federal; e, permite, ainda, a identificação de soluções para conciliar os interesses contraditórios 

da pretensão estatal de cobrar tributos e da resistência social a esta exigência. 

Dada a relação entre o Direito Tributário e o Direito privado e a importância do estudo 

de algumas categorias deste ramo, neste capítulo, estudou-se a natureza e as características dos 

 
12 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós -

modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista da EMERJ, v. 4, n. 15, 2001.  Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2019. 
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fatos, atos e negócios jurídicos e as condições para o surgimento, validade e finalidade das 

relações jurídicas deles decorrentes, por meio da revisão referencial de alguns pensadores e 

doutrinadores, cujas contribuições foram fundamentais para a evolução e consolidação da teoria 

desses institutos integrantes da parte geral do Direito Civil.13 

2.2 FONTES DE AVALIAÇÃO JURÍDICA: REGRA JURÍDICA, SUPORTE FÁTICO E 

INCIDÊNCIA 

A avaliação ou a interpretação jurídica tem por objeto as normas jurídicas e os preceitos 

a ela subordinados situadas no mundo jurídico por um órgão possuidor de um poder normativo 

a ele atribuído. Também se inserem nas fontes de avaliação jurídica as declarações e os 

comportamentos das pessoas, disciplinados pelas normas jurídicas, que possuem conteúdo 

destinado a determinar uma linha de conduta.14 

Para Marcos Bernardes de Mello15, no estudo de certos problemas sociais, sob o ponto 

de vista jurídico, é necessário considerar a existência de norma jurídica, estabelecendo uma 

hipótese fática condicionante da existência do fato jurídico. Neste sentido, ante o conflito social 

que surge, em razão da existência de uma regra jurídica estabelecendo a possibilidade da 

desconsideração de planejamento tributário ilícito, bem como dos conflitos em torno da 

exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis inter vivos, é imprescindível ter a 

noção da estrutura lógica da regra jurídica. 

A estrutura lógica da regra jurídica, resultante da concepção humana, pressupõe a 

existência de uma regra jurídica que estabeleça uma hipótese de incidência ou o suporte fático, 

que necessita ser realizado integralmente, nos termos previstos na regra, para que sejam 

irradiadas as consequências jurídicas nela previstas.16 Dessa afirmação, extrai-se a noção de 

que as pesquisas científicas do Direito passam, necessariamente, pelo estudo da regra jurídica, 

do seu suporte fático, do fenômeno da incidência e das consequências jurídicas. 

Portanto, considerando que só existe fato jurídico ou relação jurídica se o suporte fático 

descrito na regra jurídica se materializar no mundo dos fatos, nos termos prescritos nela, que 

permite deduzir que a regra jurídica e o suporte fático são as causas do fato juríd ico ou das 

relações jurídicas 17, antes de adentrar o estudo dos institutos do Direito privado definidos, por 

 
13 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. t. 1. Atualizado por Judith Matins-Costa et al. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 22-23. 
14 BETTI, op. cit., p. 5. 
15 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 

p.  41. 
16 BECKER, op. cit., p. 338-339. 
17 MIRANDA, op. cit., p. 148. 
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premissa metodológica, serão indicados os atributos dogmáticos da regra jurídica, do suporte 

fático e do fenômeno da incidência jurídica. Essas noções são propedêuticas para as 

investigações e exposições realizadas nos capítulos subsequentes. 

2.2.1 A regra jurídica 

Os valores morais, econômicos e éticos, considerados importantes para a convivência 

pacífica e o bem comum de uma sociedade, empregados nos relacionamentos de umas pessoas 

com as outras, obrigam o legislador, em cada caso, a realizar escolhas daqueles fatos que 

necessitam jurisdicizar para o alcance de determinado objetivo; seja na regulação de 

determinada conduta individual ou social, a forma como determinado negócio deve ser 

realizado ou até mesmo, na escolha de fatos signo-representativos de riqueza para fins de 

tributação. 

Nessa atividade de regular as condutas das pessoas visando a esse bem comum, surge a 

regra jurídica. Para Alfredo Augusto Becker, na elaboração da regra jurídica, o ideal é atribuir 

o caráter jurídico às diversas matérias sociais, de modo a dar solução específica aos casos 

individuais, mas, em razão da complexidade da vida social, é impossível prever e resolver um 

número determinado de casos da vida social. Por isso, o legislador escolhe determinados 

problemas para regulá-los por meio de regras de Direito positivo, definindo o sacrifício 

conforme as contingências, de acordo com o momento e o lugar da realização do fato social. E, 

nessa atividade legiferante, a autoridade pública competente, valorando os interesses em jogo, 

elabora a enunciação normativa, a norma jurídica, que é “[...] o instrumento para obter a solução 

que o legislador impõe ao problema prático gerado pelo conflito de interesses de diversas 

categorias, socialmente relevantes, porém de múltiplas categorias”. 18  

Especificamente, sobre o modo de regular as condutas das pessoas visando ao bem 

comum, Pontes de Miranda assinala que “[...] a regra jurídica é a norma com que o homem, ao 

querer subordinar os fatos a certa ordem e a certa previsibilidade, procurou distribuir os bens 

da vida”. 19 

A regra jurídica não é mera narração de um acontecimento da vida social, mas a 

normatização de um dever-ser ou de uma regra de conduta, que, embora válida, nem sempre 

tem eficácia no ambiente social a que ela se destina. Sobre este contexto, é oportuna a afirmação 

de Alfredo Augusto Becker, citando Emílio Betti, no sentido de que a elaboração da regra 

jurídica, que corresponde a formulação do próprio Direito positivo, “[...] pressupõe e faz 

 
18 BECKER, op. cit., p. 81. 
19 MIRANDA, op. cit., p. 59. 
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necessária uma liberdade para deformar e transfigurar os fenômenos da realidade social”. De 

tal deformação e transfiguração do fenômeno social objeto da regra jurídica, é ocasionada 

tensão entre a regra jurídica e a realidade social. Considerando, no entanto, a instrumentalidade 

do Direito, sem essa transfiguração da realidade social, a regra jurídica seria impraticável, não 

alcançaria seu fim.20 

Quanto à natureza da regra jurídica, isto é, se ela é civil, comercial, tributária etc., 

Alfredo Augusto Becker afirma que, para concluir sobre a existência ou não de um conflito, é 

indispensável investigar antes os efeitos jurídicos irradiados pela incidência de cada regra; ou 

seja, para o autor, essa qualidade da regra jurídica não decorre do órgão que a cria, tampouco 

da relação social pré-jurídica por ela disciplinada, mas da natureza dos efeitos jurídicos 

resultantes da sua incidência. 21 Isto é, se o resultado da incidência for, por exemplo, uma 

relação jurídica de cunho obrigacional tributária, a natureza jurídica dela será de Direito 

Tributário. 

Procurando estabelecer a distinção entre a regra e a norma jurídica, Hans Kelsen ensina 

que as regras jurídicas ou de Direitos são os enunciados por meio dos quais a Ciência Jurídica 

descreve o Direito, que se diferencia das normas jurídicas emanadas das autoridades 

legislativas, que são prescritas. Portanto, a regra jurídica - que para o autor é igual a lei - é 

descritiva de uma conduta. Já a norma é prescritiva de um comando obrigatório, de uma 

expressão imperativa da vontade de alguém investido de poder para emiti-la, objetivando uma 

conduta de outra pessoa.22 Em outra oportunidade, ele acentua que a “[...] norma é o sentido de 

ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida, ou especialmente facultada, no sentido 

no sentido de adjudicada à competência de alguém”.23 

Ainda de acordo com Hans Kelsen, a norma jurídica é mais ampla, porquanto, ela possui 

diversos elementos que podem estar contidos em diversos instrumentos legislativos (leis em 

sentido amplo) e em variados dispositivos de um instrumento normativo.24 Nesse sentido, a 

título de exemplo, destaca-se o fato de que uma das normas objeto de estudo, que prescreve a 

possibilidade de desconsideração de atos e negócios jurídicos dissimulados com o fim de evasão 

fiscal (Art. 116, parágrafo único, do CTN), que faz referência a “atos e negócios jurídicos”, que 

são institutos tratados em outro diploma legislativo, o Código Civil. 

 
20 BECKER, op. cit., p. 82-83. 
21 Ibid., p. 269-271. 
22 KELSEN, op. cit., p. 43-44. 
23 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 8. ed. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2009, p. 6. 
24 KELSEN, op. cit., 2005, p. 63. 
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Já para Alfredo Augusto Becker, a regra jurídica é a norma, o preceito, regra de conduta 

cuja incidência sobre a hipótese de incidência (=suporte fático) está condicionada à realização 

desta.25 Isto é, para o autor mencionado, a regra jurídica é integrada pela hipótese de incidência 

e pela regra, que ele considera as consequências, os efeitos jurídicos. 

Outro aspecto a levar em conta acerca da norma jurídica é o fato de que a sua 

consequência, isto é, a sanção, a coerção ou o dever-ser, pode não ser disposta de modo 

imperativo, de um dever-ser, como, por exemplo: se praticar tal ato, terá tal consequência. A 

sanção pode ser prevista como um evento ou uma ação futura, mas nem por isso deixa de ser 

um mandamento, um comando a ser executado quando as condições preestabelecidas forem 

concretizadas.26 

Ante os esclarecimentos acerca da regra jurídica, vê-se a ambiguidade dos termos “regra  

jurídica” e “norma jurídica”. Como o Direito se manifesta pela linguagem, expondo a realidade 

por meio de textos, são necessários o mínimo de coerência lógica e certa precisão terminológica 

para expressar os fenômenos jurídicos. Nesse sentido, será empregada a unidade de ideia 

“norma jurídica” para expressar em sentido amplo o conteúdo significativo, o sentido dos 

dispositivos ou enunciados prescritivos (leis, artigos, parágrafos etc.). Entretanto, a expressão 

“regra jurídica” será utilizada em sentido estrito, para referir-se ao texto da lei, aos dispositivos, 

aos enunciados normativos descritivos da conduta social capturada pelo Direito positivo. 

2.2.2 O suporte fático da regra jurídica 

Quanto ao suporte fático da regra jurídica, Pontes de Miranda leciona que ele nada mais 

é do que o acontecimento previsto pela regra jurídica e sobre o qual ela incide.27 Portanto, o 

suporte fático é fato social e seus caracteres constante na regra jurídica, capazes de instaurar 

efeitos jurídicos após sua concretização, pela incidência. 

Marcos Bernardes de Mello considera como suporte fático um evento, um fato ou uma 

conduta possível de ocorrência concreta, que, por sua relevância, se tornou objeto de norma 

jurídica. Para ele, o suporte fático pertence ao mundo dos fatos e não ao mundo jurídico, pois, 

só após a sua concretização, os seus atributos é que se tornam jurídicos, isto é, ocorre o fato 

jurídico, pela incidência da norma.28 

Para Hans Kelsen, o fato externo, que se processa no espaço e no tempo, constitui o ato 

jurídico (lícito ou ilícito), quando uma norma lhe confere significação jurídica, que passa a ser 

 
25 BECKER, op. cit., p. 338. 
26 KELSEN, op. cit., 2005, p. 63. 
27 MIRANDA, op. cit., p. 59. 
28 MELLO, op. cit., p. 41. 
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interpretado de acordo com essa norma.29 Em outros termos, o suporte fático é um evento 

natural, uma conduta humana, a que o intelecto do homem concede significação jurídica por 

meio de uma norma. 

Dessas definições de suporte fático, verifica-se que esse elemento da regra jurídica não 

é exclusividade das normas do Direito Civil, nem de quaisquer outros ramos do Direito, haja 

vista, conforme já observado, toda regra jurídica ter a mesma estrutura lógica. Portanto, o 

suporte fático da regra jurídica tem o mesmo sentido que os tributaristas empregam para as 

expressões “hipótese de incidência”, “pressuposto de incidência”, “fato gerador”, “fato 

imponível” etc.  

Nesse sentido, Alfredo Augusto Becker acentua que os tipos de acontecimentos da vida 

social descritos e delimitados pela regra jurídica são as hipóteses de incidência, o fattispecie, o 

fato gerador etc., cujo estudo é fundamental para as exposições e investigações científicas do 

Direito. Para ele, sem o exame das relações humanas e dos fatos aos quais as regras jurídicas 

se referem não é possível saber qual o suporte fático em que elas incidem.30 

Quanto às acepções de suporte fático, Marcos Bernardes de Mello leciona que ele pode 

ser visto como: i) a designação do enunciado lógico da norma, que representa a hipótese fática 

condicionante de sua incidência (suporte fático hipotético); e ii) a indicação do próprio fato, 

quando materializado concretamente (suporte fático concreto).31  

A confusão terminológica exposta acerca do sentido da expressão “suporte fático” 

também ocorre no âmbito do Direito Tributário. Nesta área do direito, no qual é mais usual 

denominá-lo de “hipótese de incidência”, há autores que utilizam a expressão “fato gerador”, 

com o fim de designar a hipótese normativa, como também para denominar inapropriadamente 

a concretização do fato previsto na norma hipotética.32 

No âmbito do Direito Tributário, o suporte fático da regra jurídica tributária ou a 

hipótese de incidência, como é mais comumente denominado nesta área jurídica, pode conter 

em seu cerne qualquer fato jurídico (em sentido amplo), conforme a escolha do legislador 

constituinte, na definição das fontes de rendas tributárias. Portanto, qualquer estudo realizado 

nessa área, além da noção acerca da regra jurídica e do seu suporte fático, necessita conhecer 

as particularidades dos fatos jurídicos. Por isso, essa parte da obra também estuda, nas seções 

 
29 KELSEN, op. cit., 2009, p. 4. 
30 BECKER, op. cit., p. 338. 
31 MELLO, op. cit., p.  42. 
32 Nesse sentido, são as observações de BECKER, op. cit., p. 336 e de MELLO, op. cit., p. 42. 
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seguintes, o gênero, as espécies e os principais aspectos relativos ao surgimento, à validade e à 

eficácia deles. 

2.2.3 A incidência da regra jurídica 

A incidência da regra jurídica é transformação do suporte fático previsto nela em fato 

jurídico. Somente após a ocorrência do fato previsto na norma, há a incidência da regra sobre 

seu suporte fático e a sua juridicização e, consequentemente, é possível falar em relação jurídica 

e os demais efeitos dela (direitos e deveres), isto é, em eficácia jurídica da norma jurídica. 

Portanto, enquanto não houver a concretização dos pressupostos do suporte fático da norma 

jurídica, não existe nenhuma relação jurídica com força vinculante.33 

A regra jurídica não prescreve apenas o suporte fático, mas também qualifica as relações 

e as consequências do acontecimento concreto do fato nela previsto, denominado por Alfredo 

Augusto Becker de norma ou regra de conduta.34 

No mesmo sentido do destacado por Becker, Emílio Betti assinala que a norma jurídica, 

no seu arranjo lógico, contém a previsão abstrata de uma hipótese de fato (fattispecie) e uma 

disposição correspondente, que são os efeitos, as situações jurídicas correspondentes, a qual ela 

denomina de “síntese normativa”. Diz, ainda que, após a realização concreta do fattispecie, 

intervêm a síntese, o nexo entre o fato hipotético, a correspondente disposição e a situação 

jurídica disposta na previsão.35 

Quanto à incidência da regra jurídica, a que Alfredo Augusto Becker denomina de 

“fenômeno de autuação dinâmica da regra jurídica”, é incidência automática ou instantânea da 

regra jurídica sobre a sua hipótese de incidência (suporte fático), que ocorre após a sua 

concretização integral, nos termos previstos na norma hipotética. A consequência da incidência 

da regra jurídica é a irradiação dos efeitos jurídicos previstos nela, isto é, o nascimento da 

relação jurídica e o seu conteúdo de direito e dever, nos termos predeterminados pela regra.36 

Esse automatismo da incidência da regra jurídica é evento jurídico que pode ser 

comparado a um fato natural, fazendo que surjam efeitos jurídicos, decorrentes das previsões 

de determinadas situações de fato e de seus efeitos na regra jurídica.37  

 
33 MELLO, op. cit., p. 74-75. 
34 BECKER, op. cit., p. 82. 
35 BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio jurídico . Tradução de Servanda Editora. Campinas: Servanda, 2008, 

p. 20-21. 
36 BECKER, op. cit., p. 339. 
37 BETTI, op. cit., 2008, p. 21-22. 
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Marcos Bernardes de Mello ensina que uma das características da incidência da norma 

jurídica é sua incondicionalidade, isto é, ocorridos os fatos previstos no suporte fático, há a 

incidência da norma, incondicionalmente, independentemente da vontade das pessoas 

envolvidas na consequência da norma jurídica.38 

A consequência da incidência da regra jurídica é o surgimento de relação jurídica. Para 

Emílio Betti, a relação jurídica, no campo do Direito privado, caracteriza-se como uma relação 

que o Direito objetivo estabelece entre pessoas, consistente na atribuição de poder a uma e um 

vínculo correspondente à outra.39 Para o autor, a relação jurídica tem como fundamento as 

relações sociais capturadas pelo legislador por meio de valorações normativas, como os 

negócios jurídicos. 

No Direito Tributário, do mesmo modo que a regra jurídica tributária e a sua hipótese 

de incidência são fundamentais, a noção acerca do fenômeno da incidência é de grande 

relevância para detectar o nascimento da relação jurídica tributária (=obrigação tributária, nos 

termos do art. 113 do CTN) e o vínculo jurídico, que permite ao titular da capacidade tributária 

ativa exigir o tributo da pessoa que a ele se vinculou, pelo fato de realizar o previsto na hipótese 

de incidência antevista na regra jurídica tributária. 

2.3 FATOS JURÍDICOS 

A análise de qualquer fenômeno socioeconômico e suas consequências jurídicas 

necessita levar em consideração a vastidão de acontecimentos diários na vida das pessoas, que 

são valorados pelas normas jurídicas. Dessa multiplicidade de eventos, dependentes ou não da 

vontade do homem, aqueles que foram objeto de valoração por alguma regra jurídica, quando 

acontecem, surgem os denominados “fatos jurídicos”, por produzirem efeitos jurídicos, isto é, 

terem alguma repercussão na esfera jurídica. Da infinidade de fatos, somente são jurídicos os 

eleitos pelas normas jurídicas. Os que não recebem relevância jurídica são apenas fatos, não 

jurídicos.40 

Acerca da valoração jurídica dos acontecimentos da vida humana, é oportuno observar, 

conforme os ensinamentos de Arnaldo Vasconcelos41, que não existe conduta humana sem o 

alcance do Direito. Para esse autor, toda conduta, seja jurídica ou antijurídica, tem significação 

para o Direito, inclusive, os fatos naturais, quando atinge as relações sociais, possui as 

consequências jurídicas reguladas. 

 
38 MELLO, op. cit., p. 75. 
39 BETTI, op. cit., 2008, p. 26-27. 
40 ABREU FILHO, José. O negócio jurídico e sua teoria geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 3-4. 
41 VASCONSELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 27. 
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Portanto, para determinar a possibilidade da desconsideração de “atos” e “negócios 

jurídicos”, nas condições previstas no art. 116, parágrafo único, do CTN, bem como para 

desvendar a natureza dos diversos fatos socioeconômicos utilizados como índices de tributação, 

primeiramente, é necessário desvendar a natureza, as espécies e as facetas dos fatos, atos e 

negócios jurídicos. 

Considerando que a doutrina42 e a legislação civil entendem os atos e negócios jurídicos 

como espécies de fatos jurídicos, primeiramente, será analisado o gênero e, na sequência, serão 

estudadas as espécies. Esse estudo será conduzido com base no conhecimento científico-

jurídico constituído, sistematizado, classificado e acumulado, com suporte na doutrina 

pandectista do século XIX.43 

2.3.1 Aspectos gerais e conceituais dos fatos jurídicos 

Os fatos jurídicos, podem ser analisados nos planos da existência, da validade e da 

eficácia. Em sentido lógico, primeiro, ele deve existir, para que seja possível verificar a sua 

validade, nulidade, anulabilidade, rescindibilidade, resolubilidade etc. e para ser capaz de 

irradiar efeitos. No plano da existência do fato jurídico, a regra jurídica e seu suporte fático 

devem incidir sobre ele, para que o suporte fático se torne fato jurídico. Enquanto isso, no plano 

da validade, é pressuposto a existência do fato jurídico, ou, precisamente, do ato jurídico 

(negócio jurídico e ato jurídico stricto sensu). Com exceção do ato jurídico stricto sensu, a 

validade, a nulidade e a anulabilidade são seus aspectos que mais interessam. Já no plano da 

eficácia, pressupõe a sua existência e a sua validade, isto é, pelo menos ele não deve ser nulo. 

A diferença entre o plano da existência e o da eficácia é perceptível com amparo na comparação 

do fato e de seus efeitos, como: o direito, o dever, a pretensão, a obrigação etc.44 

Quanto ao que seja fato jurídico, Pontes de Miranda acentua que ele procede da 

incidência da regra jurídica. O jurista o conceitua como “[...] o fato ou complexo de fatos sôbre 

o qual incidiu a regra jurídica”. Dele pode ocorrer eficácia jurídica imediata ou mediata, caso 

exista condição, ou sequer pode surgir eficácia jurídica.45 

De acordo com Emílio Betti, “[...] fatos jurídicos são, portanto, aqueles fatos que o 

direito atribui relevância jurídica no sentido de mudar as situações anteriores a eles e de 

configurar novas situações, a que correspondem novas qualificações jurídicas”. Em outros 

 
42 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. atualizada por Humberto Teodoro Júnior. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, p. 237.  
43 MIRANDA, op. cit., p. 22. 
44 Ibid., p. 23. 
45 Ibid., p. 148. 
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termos, para o autor, fatos jurídicos são dotados de certos requisitos previstos pela norma, que 

incidem sobre determinada situação preexistente e a transformam em uma nova situação, de 

modo a constituir, modificar ou extinguir direitos.46 

Dos ensinamentos de Emílio Betti, percebe-se que fato jurídico é qualquer fato 

socioeconômico a que ordem jurídica atribui eficácia jurídica constitutiva, modificativa ou 

extintiva de uma relação jurídica distinta do fato sob a qual a norma incide. Quando, por 

exemplo, a lei atribui efeitos jurídicos a uma operação de compra e venda de bens, e as pessoas 

realizam transação desta natureza, pela incidência da regra jurídica sobre o fato previsto, surge 

uma relação jurídica, independentemente de as pessoas envolvidas terem consciência desses 

efeitos jurídicos, que vinculam as partes a cumprirem o avençado. 

Para Vicente Rao, os fatos voluntários e os involuntários (independentes da vontade), 

por estabelecerem relações entre as pessoas, são objeto de interesse jurídico, com vistas a 

ordenar a convivência humana. Por isso, são elaboradas normas estabelecendo efeitos jurídicos 

para os fatos que se concretizam, transformando-os em relações jurídicas.47 

O atual Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tem uma 

parte dedicada expressamente aos fatos jurídicos, subdividida em negócios e atos jurídicos. No 

seu Livro Segundo, sob o título “Dos Fatos Jurídicos”, não é encontrada nenhuma definição do 

que seja fato jurídico, apenas são traçadas as balizas para a identificação das espécies dele. 

Nesse título são especificados os requisitos de existência, validade, efeitos e extensão dos atos 

e negócios jurídicos, o que permite concluir, conforme já exposto, que os atos e negócios 

jurídicos são espécies do gênero fato jurídico. Portanto, a definição de fato jurídico é fruto do 

conhecimento científico estabelecido pela doutrina jurídica. 

Quanto ao que pode integrar a regra jurídica como suporte fático ou como hipótese de 

incidência, para fins de produção de eficácia jurídica, conforme pode ser extraído da definição 

adotada por Pontes de Miranda, apontada no preâmbulo deste tópico, é possível que a regra 

jurídica tenha em seu núcleo um fato ou um complexo de fatos, bem como é aceitável que o 

suporte fático de uma regra seja utilizado como elemento nuclear de outra regra jurídica. Isso 

ocorre, principalmente, entre os ramos do Direito, quando determinada área jurídica utiliza 

suporte fático de outro para definir uma consequência jurídica distinta da originariamente 

prescrita para o fato utilizado. 

Acerca da possibilidade da utilização do suporte fático de outra regra para definir efeitos 

jurídicos diversos, é oportuna a observação feita por Alfredo Augusto Becker, no sentido de 

 
46 BETTI, op. cit., 2008, p. 22. 
47 RÁO, Vicente. Ato jurídico. São Paulo: Max Limonad, 1961, p. 18-19. 
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que “[...] nada impede que o mesmo fato ou complexo de fatos forme o conteúdo de hipóteses 

de incidência de duas ou mais regras jurídicas (ex.: comercial e tributária), cuja hipótese de 

incidência tem como conteúdo o mesmo fato ou complexo de fatos”.48 

Nesse sentido, como será visto nos capítulos seguintes, o fato jurídico transmissão da 

propriedade de bem imóvel, regulado pelo Direito Civil, é utilizado por normas jurídicas do 

Direito Tributário, como elemento nuclear da regra-matriz de incidência do imposto sobre a 

transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis, de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, e do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, 

de competência dos Estados e do Distrito Federal. 

Do evidenciado nesta subseção e na anterior, extrai-se que os fatos jurídicos são 

caracterizados pela produção de efeitos jurídicos, em decorrência da incidência de uma regra 

jurídica sobre seu suporte fático. Dessa repercussão na órbita jurídica surge um direito ou a uma 

relação jurídica ou há a modificação ou a extinção de uma relação preexistente. 

2.3.2 Classificação dos fatos jurídicos 

Para maior clareza acerca das múltiplas atividades dos homens e dos diversos eventos 

independentes da conduta humana que recebem juridicidade, é necessário conhecer suas 

espécies, considerando as características que as distinguem das demais. Nesse sentido, a 

doutrina pandectista classificam tais fatos de acordo com diversos critérios, considerando desde 

a sua natureza, o modo como eles são considerados e valorados pela ordem jurídica e ainda a 

relevância que o comportamento humano recebe das regras jurídicas.49 

No tocante à classificação dos fatos jurídicos, por serem o elemento central do suporte 

fático, deve ser considerado o suporte fático hipotético e não a configuração que os fatos possam 

apresentar na sua concretização. Com essa diretriz, Marcos Bernardes de Mello garante que se 

evitam dúvidas quanto à real natureza dos fatos jurídicos e facilita a aplicação do Direito.50 

Considerando que os fatos jurídicos são os acontecimentos ou eventos que, direta ou 

indiretamente, acarretam efeitos jurídicos, Sílvio de Salvo Venosa destaca a ideia de que os 

fatos jurídicos, em sentido amplo, compreendem os de ordem natural, que ocorrem sem 

interferência humana, e os fatos humanos, decorrentes ou não da vontade do homem. Para esse 

autor, a rigor, em sentido estrito, somente os fatos naturais são fatos jurídicos. Já os fatos 

decorrentes das condutas dos homens são atos jurídicos, que podem decorrer ou não da vontade 

 
48 BECKER, op. cit., p. 340. 
49 BETTI, op. cit., 2008. p. 28. 
50 MELLO, op. cit., p. 125. 
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de provocar efeitos jurídicos. Havendo vontade humana, eles são negócios jurídicos; do 

contrário, são meros atos jurídicos, que podem ser lícitos ou ilícitos.51 

Já na classificação adotada por Pontes de Miranda52 – considerada por Marcos 

Bernardes de Mello a mais precisa, por ser fundamentada no cerne do suporte fático53 – os fatos 

jurídicos são: fatos jurídicos lato e stricto sensu, fatos jurídicos ilícitos, atos-fatos ilícitos, atos 

jurídicos stricto sensu e negócios jurídicos; sedo que determinadas figuras jurídicas podem ser 

classificadas em mais de uma dessas classes. Essa divisão pode ser mais bem visualizada e 

compreendida pelo gráfico constante da Figura 1. 

Figura 1 - Classificação dos fatos jurídicos 

 

Fonte: MELLO, op. cit., p. 123 [Adaptada e resumida pelo autor] 

Da Figura 1, observa-se que Marcos Bernardes de Mello detalha a classificação dos 

fatos jurídicos adotada por Pontes de Miranda, segregando os fatos jurídicos lato sensu em 

conformes e contrários ao Direito. Nela, ele considera os atos ilícitos como espécie de fato 

jurídico em sentido amplo e não como espécie de ato de jurídico, aderindo, neste ponto, à 

classificação ponteseana. Neste aspecto, a classificação de Silvio Venosa diverge, por 

considerar os atos ilícitos como espécie de atos jurídicos lato sensu. 

 
51 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 319-320. 
52 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado: parte geral. t. 2. Atualizado por Ovídio Rocha Barros 

Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012, p. 254. 
53 MELLO, op. cit., p. 116. 
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Para Pontes de Miranda, os fatos jurídicos stricto sensu são aqueles que entram no 

mundo jurídico sem que haja ato humano na sua composição, ainda que antes da entrada deles 

tenha havido, como o nascimento, a idade, a morte, aluvião, aparecimento de ilhas etc. (são os 

fatos naturais referidos Sílvio Venosa). Já os fatos jurídicos ilícitos são os contrários ao Direito 

e decorrem de ato humano. Estes se diferenciam do ato-fato jurídico ilícito, quando alguém 

responde pela força maior ou pelo caso fortuito.54 Esse requisito distintivo do ato-fato jurídico, 

em relação aos fatos jurídicos ilícitos, induz ser aquele uma espécie destes. 

Os fatos ou eventos que independem da vontade humana (fatos jurídicos stricto sensu), 

como os provocados por forças da natureza, por animais ou por outras forças externas, entram 

para o mundo jurídico, produzindo o nascimento, a aquisição, a modificação ou a extinção de 

direitos e obrigação, em razão de agirem direta ou indiretamente sobre pessoas (nascimento, 

maior idade, morte etc.), sobre coisas (formação de ilhas, aluvião, deterioração, perecimento 

etc.) ou sobre direitos e obrigações (calamidades públicas, greves, guerras etc.).55 

Quanto aos atos jurídicos stricto sensu e aos negócios jurídicos, espécie de atos jurídicos 

lato sensu, na classificação de Pontes de Miranda, em razão da relevância deles para os 

objetivos da pesquisa, serão estudados em maior profundidade nas seções seguintes deste 

capítulo. 

2.4 ATOS JURÍDICOS 

Conforme exposto, os fatos jurídicos, quanto à origem, podem ser fatos em sentido 

amplo ou em sentido estrito e, considerando o modo como a ordem jurídica considera ou valora 

determinado fato, há a distinção entre atos jurídicos e negócios jurídicos.56 O estudo desses atos 

jurídicos em sentido amplo tem como base o fato de a ordem jurídica considerar a conduta 

humana como requisito para provocar repercussão na órbita do Direito. A distinção entre as 

espécies do gênero (atos jurídicos stricto sensu e negócios jurídico), no entanto, leva em 

consideração, além da conduta humana como elemento caracterizador, a intenção de provocar 

efeitos jurídicos. 

Confirmando a delimitação exposta, primeiramente, destaca-se que os atos jurídicos em 

sentido amplo, conforme Marcos Bernardes de Mello, são espécies de fatos jurídicos que têm 

a vontade humana consciente como elemento central do suporte fático, e que eles podem ser 

 
54 MIRANDA, op. cit. t. 2, p. 257. 
55 RÁO, op. cit., p. 21-22. 
56 BETTI, op. cit., 2008, p. 28-29. 
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lícitos ou ilícitos. Aqueles queridos pelo Direito, os atos lícitos, por seu turno, se dividem em 

atos jurídicos stricto sensu e em negócios jurídicos.57 

Para Pontes de Miranda, o ato jurídico lato sensu é a manifestação normal da vontade 

humana, positiva ou negativa (omissão), mesmo que por negligência, sobre a qual incide 

alguma regra jurídica. Para ele, o que se passa no interior da mente humana, o ato decorrente 

de coação ou decorrente de estado de inconsciência, assim como qualquer ato humano sem a 

incidência da regra jurídica, não são atos jurídicos, mas sim atos sem eficácia jurídica. A 

incidência da regra jurídica sobre a consequência do ato humano também não é ato jurídico. Só 

é ato jurídico aquele ato humano decorrente da vontade normal de pessoas capazes, que sobre 

ele incida a regra jurídica definidora dele como suporte fático. A incidência da regra jurídica 

sobre a consequência do ato humano não incide sobre o ato, mas sobre um fato.58 

Percebe-se que o ato jurídico, como espécie de fatos jurídicos, é sempre decorrente de 

um ato humano previsto como suporte fático de uma regra jurídica. Daí extrai-se a noção de 

que o seu traço característico é a existência da conduta humana na concretização do fato 

hipotético, não importando se os efeitos jurídicos são desejados ou não. Da definição de Pontes 

de Miranda, extrai-se também a ideia de que o ato jurídico é qualquer ato humano, seja aprovado 

ou reprovado pelo Direito. Para que haja um ato jurídico, basta a incidência de regra jurídica 

sobre um ato humano, conforme definido no suporte fático. 

Quanto à manifestação de vontade humana consciente ter ou não intuito de produzir 

efeitos jurídicos para a existência do fato jurídico, Pontes de Miranda leciona que a 

exteriorização da intenção da pessoa como requisito do suporte fático de regra jurídica, por 

meio da declaração e da manifestação de vontade, prescinde do intuito de obter eficácia jurídica. 

O intuito de produção de eficácia jurídica é irrelevante para a validade ou existência do ato 

jurídico, em razão de, após a declaração de vontade entrar para o mundo jurídico, o ato pode 

vir a ter ou não eficácia jurídica, bem como pode ter sido ou não com esse intuito. O doutrinador 

aponta, ainda, que a eficácia jurídica do ato jurídico depende do que a regra estabelece (portanto 

jurídica) e não do fato praticado.59 

Destarte, os atos jurídicos em sentido amplo são todos os atos humanos sobre os quais 

norma jurídica incida e os valore positiva ou negativamente, independentemente da existência 

de intenção de produção de efeitos jurídicos. O requisito “intenção de produção de efeitos 

 
57 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 8. ed. São Paulo:  Saraiva, 2008, 

p. 3. 
58 MIRANDA, op. cit. t. 1, p. 150. 
59 Ibid., p. 152. 
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jurídicos”, entretanto, conforme será estudado, tem sua relevância para distinguir os atos 

jurídicos stricto sensu dos negócios jurídicos. 

Observa-se, também, que o Direito, conforme já aventado, na valoração que ele faz do 

comportamento humano, pode assumir atitude de aprovação ou de reprovação desse 

comportamento, conforme objetive incentivá-lo ou combatê-lo. Em outros termos, a ordem 

jurídica pode atribuir a determinada conduta um tratamento jurídico consoante o interesse e a 

intenção normalmente determinante, ou pode atribuir efeitos jurídicos contrários ao intento, por 

meio de preceitos de caráter sancionatório. Neste sentido, se o ato humano é realizado por meio 

de uma manifestação de vontade, que produza efeitos desejados ou não, mas que seja valorado 

positivamente pela ordem jurídica, há o que a doutrina classifica como ato lícito, ou 

simplesmente ato jurídico. Do contrário, se o ato realizado é valorado negativamente, ocorre 

também um ato jurídico, só que ilícito.60 

Sobre a divisão dos atos jurídicos lato sensu, em lícitos e ilícitos, que têm em comum a 

existência de conduta humana como elemento central do suporte fático, é possível segregá-lo 

conforme o Direito exija ou não o requisito vontade na prática deles. Nesse sentido, quando a 

vontade é relevante para a produção dos efeitos jurídicos e integrante do núcleo do suporte 

fático, ocorre um ato jurídico stricto sensu ou um negócio jurídico. Do contrário, se o elemento 

volitivo é irrelevante, há um fato jurídico ilícito ou um ato-fato ilícito.61 

Pontes de Miranda não é muito afeito à ideia da segregação dos atos jurídicos em lícitos 

e ilícitos, pelo fato de a regra jurídica incidir sobre ambos e produzir, igualmente, efeitos 

jurídicos. Ele considera, no entanto, que o ato ilícito é uma classe dos atos sobre os quais incide 

a regra jurídica, e o distingue das demais espécies de atos jurídicos, considerando se a norma 

incide sobre a conduta humana ou sobre sua consequência. Nesse sentido, para ele, os atos 

jurídicos lícitos possuem eficácia ativa e os ilícitos têm eficácia reativa.62 

A despeito da divergência doutrinária acerca da classificação dos atos jurídicos em 

lícitos e ilícitos, destaca-se que, conforme já aventado na seção sobre os fatos jurídicos, o 

Código Civil de 2002, de certo modo, faz esta classificação, ao segregar, no seu Livro III, os 

fatos jurídicos em: negócios jurídicos, atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. No olhar mais atento, 

no entanto, considerando o fato de a denominação dada os atos contrários ao Direito Civil ser 

apenas “atos ilícitos”, denota-se que estes são espécie de fatos jurídicos e não de ato jurídico, 

seguindo a classificação de fatos jurídicos adotada por Pontes de Miranda. 

 
60 BETTI, op. cit., 2008, p. 31-32. 
61 Nesse sentido são as doutrinas de MIRANDA, op. cit. t. 2 , p. 254 e de MELLO, op. cit., p. 122. 
62 MIRANDA, op. cit., t. 1, p. 150. 
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A propósito dessa classificação perfilhada pelo atual Código Civil, destaca-se a 

observação feita por Judithe Martins-Consta, Gustavo Haical e Jorge Cessa Ferreira da Silva, 

em nota de atualização do Tomo I da obra de Pontes de Miranda, onde afirmam que “[...] o 

vigente Código Civil atende, na estruturação dos títulos II e III do Livro III da sua Parte Geral, 

aos ensinamentos de Pontes de Miranda, distinguindo entre a juridicidade dos atos, sua licitude 

e sua ilicitude”.63 

2.4.1 Atos jurídicos lícitos 

Quanto aos atos jurídicos lícitos, conforme haja ou não o elemento volitivo “produção 

de efeitos jurídicos”, eles podem ser ato jurídico stricto sensu (=ato jurídico) ou negócio 

jurídico. Dessas espécies, será estudado nesta subseção o ato jurídico lícito. O negócio jurídico 

é objeto de exame da seção imediatamente seguinte. 

Sobre atos jurídicos lícitos, Sílvio de Salvo Venosa assinala que eles são os praticados 

pelo homem sem intenção direta de ocasionar efeito jurídicos, embora acidentalmente possa 

ocasionar. Para ele, são exemplos desta espécie: a plantação em terreno alheio, a pintura de uma 

tela etc., que são compreendidos na norma do art. 185 do atual Código Civil.  64 

Ainda sobre espécie de fato jurídico, em outros termos, observa-se que eles são fatos 

voluntários aprovados pelo Direito (lícitos) consistentes em ações materiais sobre coisas físicas 

ou que afetam situação material de quem as realiza. A título de exemplo, em determinadas 

ocasiões, a pessoa realiza ações dessa natureza sobre coisas físicas com o objetivo de obter 

certas utilidades ou vantagens, sem, no entanto, cogitar em qualquer efeito jurídico, como na 

especificação, na invenção, a plantação etc. Já, por exemplo, na mudança de endereço, há ação 

que modifica a situação que a realiza e, indiretamente, a lei atribui efeitos jurídicos.65 

No tocante ao tratamento do Direito vigente ao tipo de ato jurídico sob análise, destaca-

se que o Código Civil de 2002, no seu art. 185, limitou-se a prescrever que “[...] aos atos 

jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições 

do título anterior”. Ou seja, na caracterização dos atos jurídicos lícitos (atos jurídicos stricto 

sensu), devem ser explicitados subsidiariamente os requisitos que norteiam o negócio jurídico, 

previstos nos arts. 104 a 184 do citado diploma. 

Das definições expostas, observa-se que, nessa categoria de ato jurídico, a vontade na 

produção dos efeitos jurídicos é irrelevante. Ela é considerada apenas como indutora das ações 

 
63 MIRANDA, op. cit., t. 1, p. 151. 
64 VENOSA, op. cit., p. 320. 
65 RÁO, op. cit., p. 22-23. 
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humanas deliberadamente realizadas, mas não para fins de produção dos efeitos jurídicos. Estes 

(os efeitos) são consequências acidentais das ações materiais praticadas, mas não o fim das 

ações humanas que os faz surgir para o mundo jurídico. 

No tocante às normas do Direito Material vigente aplicáveis aos atos jurídicos lícitos, 

nota-se que, na aplicação das normas do negócio jurídico a essa espécie de ato jurídico não 

negocial, é necessário abstrair o intuito da produção de efeitos jurídicos das ações humanas 

indutoras, isto é, o intuito negocial não deve ser considerado para a sua caracterização. 

2.4.2 Atos ilícitos 

Acerca dos atos ilícitos, que podem ser civis ou penais, Pontes de Miranda ensina que 

são aqueles reprovados pelo Direito e que têm suas consequências reguladas pelas regras 

jurídicas. Isto é, “[...] as consequências dos atos ilícitos são criações das regras jurídicas, para 

os reprovar”. Essa reprovação pode ocorrer, inclusive, em relação a simples infrações de 

obrigações pessoais.66 

Vicente Ráo considera os atos ilícitos como espécie de fatos voluntários cujos efeitos 

jurídicos são determinados exclusivamente por lei. Para ele, os fatos voluntários ilícitos são 

aqueles contrários ao Direito e, portanto, reprovados e reprimidos por ele, com as cominações 

civis ou sanções penais (ou com estas e aquelas ao mesmo tempo), em que o autor não age 

movido pela vontade de padecer tais efeitos. Neste caso, o delito é qualificado com ato jurídico, 

de modo impróprio, por não existir exercício de autonomia privada destinado a criar, modificar 

ou extinguir direitos.67 

Sobre o requisito vontade na instauração dos atos ilícitos, esse elemento pode até existir, 

mas não é relevante para materialização desta espécie de fato e o consequente nascimento da 

pretensão punitiva. Neste sentido, trazem-se à luz das observações de Vicente Ráo, para quem 

o autor do fato ilícito, na ordem normal das coisas, não o pratica com o fim de sofrer a pena. 

Nas relações obrigacionais, no entanto, pode ser que uma das partes, por conveniência 

econômica, resolva não cumprir sua obrigação, sujeitando-se ao ressarcimento das perdas e 

danos ou pagamento da multa contratual, porém, mesmo nessas circunstâncias, a vontade não 

é determinante do surgimento do fato ilícito no mundo jurídico.68 Portanto, o que motiva a 

ocorrência do ato ilícito é o interesse social de evitar um dano maior à parte lesionada por atos 

humanos voluntários ou involuntários, nos termos prescritos em regra jurídica. 

 
66 MIRANDA, op. cit., t. 1, p. 151. 
67 RÁO, op. cit., p. 25. 
68 Ibid., p. 25. 
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Ainda sobre a desnecessidade da vontade humana para a ocorrência de um ato ilícito, 

Sílvio Venosa acentua que os atos ilícitos provocam efeitos jurídicos contrários ao ordenamento 

jurídico, em sentido amplo, em decorrência ou não da vontade humana.69 Em outros termos, no 

âmbito civil, são os atos que causam danos morais ou patrimoniais a terceira pessoa, 

independentemente da vontade de quem os praticou, que impropriamente produzem efeitos 

jurídicos, como a obrigação de indenizar, nos ilícitos civis, desde o momento em que ele 

consuma, pela incidência da regra jurídica sobre seu suporte fático. 

No tocante ao regramento dos atos ilícitos, o Código Civil vigente estabelece, em seu 

art. 186, que eles são as violações de direito e os danos causados a terceiros, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência. A norma também estabelece que ato ilícito é 

caracterizado, mesmo quando o direito violado ou o dano causado seja exclusivamente moral. 

Ou seja, para o Direito privado positivado, os atos ilícitos são os atos das pessoas contrários ao 

direito subjetivo ou ao patrimônio de outrem. 

2.5 NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Conforme a classificação dos fatos jurídicos exposta, o negócio jurídico é uma espécie 

de ato jurídico lato sensu que decorre da ação humana e o ordenamento jurídico valora seus 

efeitos jurídicos positivamente. Portanto, o negócio jurídico é um ato jurídico lícito da mesma 

categoria do ato jurídico stricto sensu, que se distingue deste, segundo a doutrina, pela 

prevalência do requisito “vontade de produzir efeitos jurídicos” para que o ato entre para o 

mundo jurídico. 

A concepção de negócio jurídico, com os contornos próprios distintivos dos demais atos 

jurídicos, especialmente dos atos jurídicos stricto sensu (atos não negociais), segundo José 

Abreu Filho, deve-se aos pandectistas alemães, como Hugo Thibaut e Savigny. Estes 

doutrinadores foram os precursores do movimento dualista, que dividiu os atos jurídicos lato 

sensu em atos jurídicos não negociais e os negócios jurídicos.70 

Nesta linha do movimento dualista, destaca-se a distinção entre as espécies de atos 

jurídico e o traço essencial utilizado para caracterizar o ato jurídico negocial, que Vicente Ráo 

emprega no seu conceito de negócio jurídico. Vicente Ráo – ao tratar dos fatos jurídicos que 

são criados ou ordenados pela vontade autônoma das pessoas e dirigidos à consecução de 

resultados práticos protegidos pelo ordenamento jurídico – acentua que o negócio jurídico, 

impropriamente denominado por ele de “ato jurídico”, distingue-se dos demais fatos 

 
69 VENOSA, op. cit., p. 321. 
70 ABREU FILHO, op. cit., p. 24. 
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voluntários lícitos, pela maior relevância da vontade que visa a atingir, direta e indiretamente, 

efeitos práticos protegidos pela norma, e ainda, pelo fato de receber do ordenamento jurídico o 

poder de autorregulamentação dos interesses particulares das pessoas.71 

Sobre a conceituação de negócio jurídico, Antônio Junqueira de Azevedo ensina que a 

doutrina atual se filia a duas correntes principais. Uma se vincula à gênese e a outra à função 

ou objetivo do negócio jurídico. Isto é, a primeira concepção se prende ao momento inicial, à 

vontade de praticar o ato, e a segunda, ao momento final, aos efeitos resultantes do ato. De 

outro modo, o citado autor entende que a definição de negócio jurídico deve levar em 

consideração a sua estrutura. Para ele, o negócio jurídico tem gênese e função, mas é 

essencialmente uma estrutura.72 

Já, na perspectiva de Orlando Gomes, a conceituação de negócio jurídico é bastante 

controvertida em razão de o seu significado provir da concepção individualista, que fundamenta 

seus efeitos na vontade individual. Por isso, as correntes doutrinárias sobre esta espécie de fato 

jurídico podem ser agrupadas nas tendências voluntarista, objetivista e da 

autorresponsabilidade, conforme o traço predominante utilizado para conceituar esse tipo de 

ato jurídico.73 

Acerca dessa tripartição doutrinária sobre a principal característica definidora do 

negócio jurídico, é perceptível das opiniões de Antônio Junqueira de Azevedo e de Orlando 

Gomes o fato de que há concordância entre eles no tocante às correntes voluntarista e 

objetivista. Portanto, como cada autor cita uma corrente distinta, é possível intuir que existem 

pelo menos quatro correntes distintas quanto à definição do ato negocial.  

A concepção que analisa o negócio jurídico pela sua gênese, também conhecida como 

voluntarista, o conceitua como manifestação de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos 

ou ato de vontade dirigida a fins práticos tutelados pelo ordenamento jurídico. Na intelecção de 

Antônio Junqueira de Azevedo, esta concepção é a dominante na doutrina brasileira e inclusive 

era a adotada pelo Código Civil brasileiro de 1916.74 No mesmo sentido, no tocante à corrente 

voluntarista, José de Abreu Filho garante que o elemento estrutural do negócio jurídico é a 

declaração de vontade, objetivando produzir efeitos jurídicos ou alcançar um fim prático 

tutelado pelo ordenamento jurídico.75 

 
71 RÁO, op. cit., p. 28-29. 
72 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: validade e eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 1-

2. 
73 GOMES, op. cit., 2001, p. 270. 
74 O Código Civil de 1916, em seu art. 81, definia negócio jurídico como “todo ato lícito, que tenha por fim 

imediato adquirir, resguardar, transferir, modifica r ou extinguir direitos”. (AZEVEDO, op. cit., p. 4). 
75 ABREU FILHO, op. cit., p. 25. 
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A par do traço distintivo de negócio jurídico utilizado pelos geneticistas ou 

voluntaristas, e do conceito concedido por Vicente Ráo, anteriormente destacado, percebe-se 

que ele faz parte dessa tendência jurídica. Porquanto, ele considera como “[...] a vontade 

dirigida a fins tutelados pela norma” como elemento distintivo do negócio jurídico dos demais 

atos não negociais. 

Ainda na linha da tendência voluntarista, ressalta-se o conceito que Silvio de Salvo 

Venosa confere a esta espécie de ato jurídico. Para ele, negócio jurídico é o ato praticado com 

a intenção específica de gerar efeitos jurídicos, ao adquirir, resguardar, modificar ou extinguir 

direitos. 76 Ou seja, para o autor, o negócio jurídico é um ato praticado, objetivando a produção 

de efeitos jurídicos, que indica a presença do requisito “vontade de produzir efeitos jurídicos”. 

Quanto à concepção funcional ou objetivista do negócio jurídico, como já ventilado, os 

doutrinadores filiados a ela dão maior relevância à função do ato negocial em detrimento da 

origem expressa no ato de vontade. Para essa corrente doutrinária, o negócio jurídico é o meio 

concedido pelo ordenamento jurídico para a produção de efeitos jurídicos.77 Em outros termos, 

a concepção voluntarista entende que o negócio jurídico é o meio destinado à expressão da 

autonomia privada, que permite às pessoas autorregularem os interesses.78 

Na linha da concepção objetivista, destaca-se que Emílio Betti, criticando a linha de 

pensamento geneticista ou voluntarista, assinala que, na conceituação de negócio jurídico, não 

se pode perder de vista a importância que a autonomia privada e o seu reconhecimento jurídico 

representam para este fim. Por isso, para ele, o negócio jurídico é o “[...] ato pelo qual o 

indivíduo regula, por si, os seus interesses, nas relações com os outros (ato de autonomia 

privada); ato ao qual o direito liga os efeitos mais conformes à função econômica-social que 

lhes caracteriza o tipo (típica neste sentido)”.79 

Do conceito de negócio jurídico utilizado por Emílio Betti, observa-se que ele despreza 

a gênese (a vontade) e privilegia a função (objetivo), evidenciando a forma, o conteúdo e a 

causa do negócio jurídico, como traços predominantes. Para ele, a vontade não é predominante 

porque, quanto à forma, o negócio jurídico pode se consistir de uma declaração ou de um puro 

e simples comportamento80, consoante a natureza do ato e do evento que a conduz. Já o 

conteúdo desta espécie de ato jurídico é representado por um estatuto, uma disposição, um 

 
76 VENOSA, op. cit., p. 321. 
77 AZEVEDO, op. cit., p. 10. 
78 ABREU FILHO, op. cit., p. 25. 
79 BETTI, op. cit., 2008, p. 88. 
80 O simples comportamento como meio de instauração de negócio jurídico pode ser refletido nos atos de ocupação 

e do abandono, que configuram, respectivamente, o abandono e a tomada de posse, como os efeitos jurídicos da 

perda ou da aquisição da propriedade (BETTI, op. cit., 2008, p. 191-192). 
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preceito de autonomia privada de relevância jurídica, que visa a alcançar interesses particulares 

da pessoa que realiza a declaração ou comportamento hábil a instaurá-lo no mundo jurídico. 

Quanto à causa (=função ou razão) do negócio jurídico, indica o fim econômico-social relevante 

particular a ele.81 

Voltando aos ensinamentos de Antônio Junqueira de Azevedo, destaca-se que ele critica 

as duas principais correntes do negócio jurídico destacadas há pouco (voluntarista e objetivista) 

e postula uma definição estruturalista, ao acentuar que, 

Embora as definições genéticas e funcionais muito revele sobre o negócio jurídico, 

esclarecendo qual o seu sentido e sua significação como fenômeno que se produz no 

campo do direito, acreditamos que sua definição deva ser formulada de um ponto de 

vista estritamente estrutural. Não se procurará mais saber como o negócio jurídico 

surge, nem como ele atua, mas sim, simplesmente, o que ele é.82 

Pela definição estrutural do negócio jurídico, adotada por Antônio Junqueira de 

Azevedo, ele “[...] pode ser definido como categoria, isto é, como fato jurídico abstrato, ou 

como fato, isto é, como fato jurídico concreto”. Em termos mais concretos, para esse autor, 

negócio jurídico é todo “[...] fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o 

ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos 

de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”.83 

Pelo exposto, percebe-se a concepção estrutural do negócio jurídico, da qual Antonio 

Junqueira de Azevedo é adepto, que faz a junção dos elementos centrais das correntes 

voluntarista e objetivista e acrescenta um liame entre elas, que é a estrutura do negócio jurídico, 

consistente nos seus pressupostos de existência, validade e eficácia. 

Ainda sobre as feições do negócio jurídico, sob uma perspectiva mais objetiva, Hans 

Kelsen ensina que, “[...] na linguagem tradicional a palavra ‘negócio jurídico’ é usada tanto 

para significar o ato produtor de norma como ainda a norma produzida pelo ato”. Para ele, o 

negócio jurídico típico é o contrato, por meio do qual “[...] as partes contratantes acordam que 

devem conduzir-se de determinada maneira, uma em face da outra”.84 

Os ensinamentos de Hans Kelsen, assim como os de Vicente Ráo, evidenciam a dupla 

feição de negócio jurídico. A feição de ele ser uma norma produzida pelo ato implica que ele 

faz lei entre as partes, como ocorre nos contratos, espécie de fato jurídico negocial, que recebe 

do ordenamento jurídico o poder de regulamentar os interesses particulares das pessoas que o 

celebram, inclusive de estabelecer sanção para as condutas ilícitas conexas ao contrato. Sobre 

 
81 BETTI, op. cit., p. 88-191. 
82 AZEVEDO, op. cit., p. 15. 
83 Ibid., p. 16. 
84 KELSEN, op. cit., 2009, p. 284. 
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essa feição, Frederico de Castro y Bravo, civilista espanhol citado por José de Abreu Filho, 

assinala que o negócio jurídico é “[...] norma concreta, estabelecida pelas partes”.85 Já a respeito 

do aspecto de o negócio jurídico ser um ato produtor de norma, implica que ele é instaurador 

de uma relação jurídica, de efeitos protegidos pelo ordenamento jurídico, nos termos das 

normas jurídicas produzidas pelo poder legislativo competente. 

Essa dupla feição do negócio jurídico também é evidenciada implicitamente no conceito 

de Emílio Betti, na sua concepção objetivista. Quando o autor afirma que ele é “[...] ato pelo 

qual o indivíduo regula, por si, os seus interesses, nas relações com os outros”, está 

evidenciando que o ato negocial é a lei em sentido amplo entre as partes. Neste sentido, o autor, 

ao tratar dos atos de autonomia privada como objeto de interpretação jurídica, afirma o 

ordenamento jurídico superior confere poder aos entes e pessoas “[...] de construir por si e para 

si um ordenamento próprio e distinto, ainda que subordinado ao primeiro”.86 Já sobre a feição 

de ato produtor de norma, é evidenciada quando o doutrinador destaca que o ato negocial é o 

“[...] ato ao qual o direito liga os efeitos mais conformes à função econômica-social que lhes 

caracteriza o tipo”. 

Do exposto, extrai-se que o negócio jurídico, além de se destinar a produzir efeitos 

jurídicos, também é fonte de normas, um meio para o alcance dos objetivos da autonomia 

privada. Ele, diferentemente dos demais atos jurídicos, não é mera espécie de fato previsto nas 

normas jurídicas estatais destinadas a dar vida, modificar ou extinguir as relações jurídicas. A 

produção de normas via ato negocial, entretanto, não pode ser contrária ao ordenamento jurídico 

vigente, isto é, os interesses individualistas não podem prevalecer sobre os interesses coletivos 

estatuídos explícita e implicitamente nas normas jurídicas. Em outros termos, a liberdade da 

autonomia privada na edição de atos negociais e na criação do direito particular é adstrita aos 

interesses sociais tutelados pelo ordenamento jurídico. 

Ressalva-se, no entanto, que essa dupla feição do negócio jurídico apontada, segundo 

José Abreu filho, é específica conceituação feita pela corrente objetivista. Para a corrente 

voluntarista, o ato negocial nada mais é do que uma expressão de vontade tendente a produzir 

efeitos jurídicos.87 

Em face do exposto acerca das correntes definidoras do negócio jurídico, seguindo a 

corrente estruturalista, adotada por Antônio Junqueira de Azevedo, evidencia-se que o negócio 

jurídico é o fato jurídico que se distingue dos fatos jurídicos stricto sensu, em razão de a 

 
85 ABREU FILHO, op. cit., p. 25. 
86 BETTI, op. cit., 2007, p. 342. 
87 ABREU FILHO, op. cit., p. 26. 
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estrutura normativa do suporte fático exigir um ato de vontade humana para que haja a 

configuração dos efeitos jurídicos socialmente pretendidos; e, distingue-se dos atos jurídicos 

stricto sensu por não ser mero ato de vontade, mas declaração de vontade, uma manifestação 

de vontade cercada de “circunstâncias negociais”, visando a produzir os efeitos jurídicos 

tutelados pelo ordenamento jurídico. Em outros termos, o negócio jurídico é uma “manifestação 

de vontade qualificada”, por pretender produzir externamente efeitos jurídicos negociais, nos 

termos previstos na hipótese normativa, à qual o ordenamento jurídico atribui os efeitos 

declarados como pretendidos, se atendidos os pressupostos de existência, validade e eficácia.88  

Do evidenciado nesta seção e nas precedentes a esta, verifica-se que fato jurídico é 

gênero, do qual são espécies o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. Constata-se, 

também, que a principal característica do negócio jurídico, que o distingue dos demais atos 

jurídicos positivos e negativos, é a existência da vontade deliberada e consciente de produzir 

efeitos jurídicos de natureza negocial. Isto é, quando há um ato de vontade consciente declarado 

com o objetivo de alcançar determinado resultado protegido pelo Direito, nascem, 

naturalmente, os efeitos jurídicos esperados e regulados pelo ordenamento jurídico. 

Em síntese geral, somente constituem negócio jurídico os atos de manifestações de 

vontade previstos nas hipóteses de incidência das normas jurídicas, socialmente vistas como 

produtoras de relações jurídicas, considerando os pressupostos ou planos da existência, da 

validade e da eficácia do fenômeno jurídico-social. 

2.6 PLANOS DOGMÁTICOS DOS FATOS JURÍDICOS 

A dogmática jurídica estabelece que os fatos jurídicos devem ser analisados, transpondo 

suas peculiaridades distintivas, pelos planos da existência, da validade e da eficácia. Em cada 

um desses planos devem ser observados requisitos previstos nas normas jurídicas juridicizantes 

dos fatos jurídicos, sob pena da inexistência, da invalidade, da ineficácia ou da aplicação das 

sanções, também previstas no sistema jurídico. 

Por conseguinte, nas subseções seguintes, realiza-se a análise dos elementos dos 

pressupostos da existência, validade e eficácia dos fatos jurídicos, estabelecidos pelas normas 

jurídicas. E, na sequência, evidenciam-se alguns vícios ou anormalidades que comprometem 

ou impedem a validade e a eficácia dos atos e negócios jurídicos. 

 
88 AZEVEDO, op. cit., p. 16-19. 
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2.6.1 Aspectos gerais da existência, validade e eficácia dos fatos jurídicos 

Conforme exposto na abordagem inicial dos fatos jurídicos (seção 2.3), Pontes de 

Miranda divide o universo dos fatos jurídicos em três planos distintos, nos quais se desenvolve 

a dogmática desses fenômenos jurídicos. Para ele, na vida de um fato jurídico devem ser 

considerados os planos da existência, da validade e da eficácia, três situações distintas pelas 

quais os fatos jurídicos podem passar. 

Já para Antônio Junqueira de Azevedo, “[...] o exame de qualquer fato jurídico deve ser 

feito em dois planos: primeiramente, é preciso verificar se se reúnem os elementos de fato para 

que ele exista (plano da existência); depois, suposta a existência, verifica-se se ele passa a 

produzir efeitos (plano da eficácia)”. Para ele, o plano da validade, que se põe entre os planos 

da existência e da eficácia, é específico do negócio jurídico, em razão da necessidade de 

verificar se a declaração de vontade é válida, isto é, se a manifestação atende à série de 

requisitos previstos na norma.89 

Antônio Junqueira de Azevedo, procurando realizar a distinção entre o que é essencial 

para os pressupostos da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos, expressa 

que “[...] o negócio jurídico, examinado no plano da existência, precisa de elementos, para 

existir; no plano da validade, de requisitos, para ser válido; e, no plano da eficácia, de fatores 

de eficácia, para ser eficaz”. 90 

No plano da existência, que é o plano do ser do fato jurídico, é investigado se ele existe, 

isto é, se o suporte fático da regra jurídica se concretizou totalmente no mundo dos fatos, por 

meio da incidência. Neste plano é investigado se todos os elementos previstos na norma foram 

materializados, sem, no entanto, observar se o fato jurídico é válido ou inválido e se é eficaz ou 

ineficaz, haja vista a existência do fato jurídico independer da sua validade e eficácia. Estes 

atributos apenas evidenciam deficiências na concretização do suporte fático que pode tornar o 

fato jurídico existente nulo e ineficaz. 

Assim, não há a necessidade da validade e da eficácia para o ato jurídico ser considerado 

válido, assim como não há relação entre a validade e a eficácia do ato jurídico. É possível que 

um ato inválido ou anulável produza efeitos jurídicos até que o ato e seus efeitos sejam 

desconstituídos por sentença judicial. Bem assim, pode suceder de um ato válido ser 

temporariamente ineficaz, em virtude de condição suspensiva, como é o caso do testamento, 

enquanto o testador for vivo.91 

 
89 AZEVEDO, op. cit., p. 23-24. 
90 Ibid., p. 30. 
91 MELLO, op. cit., 2008, p. 13. 
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Para saber se o suporte fático foi suficientemente composto, dando ensejo à incidência 

da norma jurídica e, consequentemente, à existência do fato jurídico, é necessário verificar se 

todos os elementos necessários para sua existência foram materializados. Quanto a esses 

elementos, José Abreu Filho evidencia que eles podem ser essenciais, facultativos e acidentais. 

Os essenciais são aqueles indispensáveis à configuração do negócio jurídico, cuja inexistência 

é comprometem a sua formação, como o consentimento, a idoneidade do objeto, a forma e 

causa. Os facultativos ou naturais dependem de cada negociação, sendo característico de cada 

negócio específico. E os elementos acidentais são os que podem ou não se incorporar ao negócio 

jurídico, conforme o caso, sem que comprometa a sua existência, como a condição, o termo, o 

modo ou o encargo.92 

Ainda sobre os elementos necessários para a existência dos fatos jurídicos, Antônio 

Junqueira de Azevedo assevera que eles são tudo aquilo que compõe sua existência no terreno 

do Direito e que, quanto aos negócios jurídicos, eles dependem do grau de abstração dos 

negócios, partindo-se dos negócios jurídicos gerais até chegar ao negócio jurídico particular. 

Com isso, é possível classificar os elementos: em gerais – comuns aos tipos de negócios 

jurídicos, como a forma, o objeto e as circunstâncias negociais; em elementos categoriais, 

próprios de cada categoria; e em particulares, para aqueles que existem em cada espécie de 

negócio jurídico.93 

O plano da validade do fato jurídico (=efetividade), que pressupõe a sua existência, 

consiste, a seu turno, na verificação nos requisitos de validade do ato jurídico (ato jurídico 

stricto sensu e negócio jurídico) integrantes do suporte fático, se todos eles foram realizados 

conforme previsto na regra. Com isso, é possível atestar se o ato ou negócio jurídico é válido, 

nulo ou anulável. 

Conforme já destacado, a doutrina entende que o parâmetro validade é verificável 

apenas nos fatos jurídicos que têm o elemento vontade como cerne do suporte fático (ato 

jurídico lato sensu). Nesses fatos, a validade, a nulidade e a anulabilidade são seus aspectos que 

mais interessam. Já nos fatos que não exigem o elemento volitivo para existirem, como o fato 

jurídico stricto sensu, o ato-fato jurídico e os fatos jurídicos ilícitos lato sensu, a análise passa 

do plano da existência diretamente para o plano da eficácia.94 

Sobre o plano da validade, observa-se que a doutrina emprega o termo “nulidade” em 

oposição a validade dos atos jurídicos. Isto é, o ato jurídico inválido é nulo. Há, no entanto, 

 
92 ABREU FILHO, op. cit., p. 105-106. 
93 AZEVEDO, op. cit., p. 31-32. 
94 MIRANDA, op. cit., t. 1, p. 23. MELLO, op. cit., 2008, p. 3-4. 
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autores, como Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, que, além da nulidade, nesse 

plano, empregam o termo “invalidade” como gênero das espécies “nulidade” a “anulabilidade” 

dos atos jurídicos. Para eles, a invalidade é uma espécie de sanção imposta pelo sistema jurídico 

para os atos jurídicos concretizados com desobediência a algum requisito previsto na regra 

jurídica prescritiva.95 Portanto, a invalidade dos atos jurídicos pode constituir duas espécies de 

sanções: a nulidade, que acarreta a ineficácia dos efeitos do ato jurídico; e a anulabilidade, em 

que o ato produz efeitos jurídicos próprios até que ele e seus efeitos sejam desconstituídos.96 

Quanto aos pressupostos de validade dos atos jurídicos, Marcos Bernardes de Mello 

assevera ser possível classificá-los em três categorias. Para ele, a validade pode ser classificada 

quanto ao sujeito, ao objeto e à forma de exteriorização. No tocante ao sujeito, os problemas de 

nulidade são relativos à consciência e à autenticidade da manifestação de vontade. No tocante 

ao objeto do ato jurídico, a verificação de validade deve ser feita quanto à licitude, à moralidade, 

à determinabilidade e à possibilidade do seu intento. No concernente à terceira categoria (forma 

de exteriorização do ato jurídico), há de ser verificado se o ato jurídico foi praticado no modo 

previsto na regra jurídica, quando exigida alguma solenidade especial para sua concretização.97 

Além dos citados pressupostos que afetam a validade dos negócios jurídicos, podem 

ocorrem vícios ou defeitos que podem tornar os atos e negócios jurídicos anuláveis. Isto é, os 

atos jurídicos podem existirem e produzirem efeitos jurídicos até que, por inciativa de qualquer 

prejudicado, seja procedida a sua anulabilidade. Estes 98 

No tocante ao plano da eficácia dos fatos jurídicos, que pressupõe existência e a 

validade, isto é, pelo menos ele deve existir e não ser nulo, é verificada a sua eficácia específica, 

a produção dos efeitos jurídicos que lhes são próprios. Se o ato é nulo, ele, em regra, não 

ingressa no plano da eficácia e não produz os efeitos jurídicos. Em algumas hipóteses, contudo, 

é possível que a lei atribua eficácia, mesmo que não tenha sido atendido o requisito de validade, 

como é o caso do casamento putativo, que tem eficácia civil em relação ao cônjuge de boa-fé e 

em relação aos filhos99. 

A eficácia jurídica é a decorrência lógica de um fato jurídico concretizado e, nesse plano, 

a análise consiste em determinar as consequências jurídicas atribuídas pela norma ao fato 

 
95 MELLO, op. cit., 2008, p. 5-6. 
96 Ibid., p. 60-61. 
97 Ibid., p. 20. 
98 VENOSA, op. cit., p. 372. 
99 AZEVEDO, op. cit., p. 49. 
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juridicizado no ambiente social a que ele se destina, como os direitos e deveres das partes 

envolvidas e o objeto da prestação, decorrentes da relação jurídica instaurada pela incidência.100 

No que diz respeito aos fatores de eficácia do negócio jurídico, Antônio Junqueira de 

Azevedo assevera que são algo extrínseco a ele, que dele não participa, mas contribui para o 

resultado objetivado, com a condição suspensiva. Portanto, estes fatores de eficácia não são 

atributos de todos os negócios jurídicos e, mesmo existindo, para a eficácia jurídica, é 

necessário que o negócio exista e seja válido, portanto, é indispensável que sejam atendidos os 

requisitos da existência e da validade.101 

De acordo com Pontes de Miranda, a diferença entre o plano da existência e o da eficácia 

é perceptível pela comparação do fato e o direito, o dever, a pretensão, a obrigação etc., que são 

os efeitos da eficácia.102 

Feito esse panorama acerca dos planos do universo dos fatos jurídicos, sob o ponto de 

vista da dogmática jurídica, observa-se que, para os objetos desta pesquisa, interessam, 

especialmente, alguns aspectos do plano da validade dos fatos jurídicos, haja vista a necessidade 

de esclarecer em quais condições é possível desconsiderar os atos e negócios jurídicos 

dissimulados com o fim evasão fiscal. 

Quanto aos problemas da validade dos atos jurídicos que interessam ao objeto deste 

estudo, eles dizem respeito aos problemas na manifestação da vontade, especialmente quando 

houver a finalidade de causar, intencionalmente, prejuízo a terceiros, nos casos de simulação 

nocente e fraude contra credores. Nesse sentido, o Código Civil vigente, em seu art. 167, 

estabelece que “[...] é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 

válido for na substância e na forma”. Também interessa a validade quanto ao objeto do ato 

jurídico, relacionado com a inconformidade ao Direito (fraude à lei ou infração indireta a norma 

jurídica), quando o procedimento viola norma jurídica cogente, impedindo que determinado 

fim colimado por uma norma jurídica seja concretizado. 

2.6.2 Anormalidades dos atos e negócios jurídicos 

O atual Código Civil, no seu Capítulo IV, do Livro III, sob o título “Dos Defeitos do 

Negócio Jurídico”, prescreve o erro, o dolo, a coação, a lesão e a fraude contra credores como 

vícios que tornam anuláveis os atos e negócios jurídicos. A consequência desses defeitos do 

negócio jurídico é mais bem esclarecida pelo disposto no art. 171 desse diploma, que prescreve 

 
100 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da eficácia. 1. Parte. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p.  2. 
101 AZEVEDO, op. cit. p. 55. 
102 MIRANDA, op. cit., t. 1, p. 22. 
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a anulabilidade do negócio jurídico, além dos casos expressamente declarados na lei, nas 

hipóteses de incapacidade relativa do agente e de vícios resultante de erro, dolo, coação, estado 

de perigo, lesão ou fraude contra credores. 

Já no Capítulo V, desse título citado, sob o comando da “Da Invalidade do Negócio 

Jurídico” são descritas as hipóteses nas quais os negócios jurídicos são considerados nulos. 

Dentre estas, por via de corte metodológico, citam-se: a fraude à lei e a simulação. 

Do exposto, dentre os diversos vícios ou anormalidades que refletem na validade e nos 

efeitos dos atos e negócios jurídicos, interessa a esta pesquisa a simulação dos negócios 

jurídicos, em virtude da sua relação com o instituto da desconsideração dos atos ou negócios 

jurídicos contaminados pelo vício da dissimulação, quando houver dano para a Administração 

Pública. Com vistas a melhor delimitação do instituto da simulação, também é abordada a 

infração indireta à norma jurídica (fraude à lei). 

Considerando que um dos objetivos da espécie de planejamento tributário objeto deste 

estudo é a proteção do patrimônio, os institutos jurídicos fraude contra credores e fraude contra 

a execução também possuem importância para o estudo dos limites desse procedimento fundado 

na autonomia da vontade das pessoas. Contudo, como o estudo visa a analisar primordialmente 

a aplicação prática da norma do parágrafo único do art. 116, do CTN na dissimulados de 

negócios jurídicos visando evitar a incidência do ITBI, esses institutos jurídicos não serão 

diretamente abordados. Porém, devido a fraude contra credores e a fraude contra a execução 

poderem ser perpetrados por meio da simulação de negócios jurídicos, no estudo do vício da 

simulação, esses institutos serão indiretamente estudados. 

2.6.2.1 A simulação dos atos e negócios jurídicos e figuras afins 

A simulação encontra-se prevista no art. 167 do Código Civil, como hipótese de 

invalidade do negócio jurídico, onde é prescrito que o negócio jurídico simulado é nulo. O 

negócio que foi dissimulado (oculto pela simulação), no entanto, é válido, quando a substância 

e a forma forem válidas. Embora o negócio jurídico simulado seja nulo, ele produz eficácia 

jurídica em relação aos terceiros de boa-fé em face dos seus contraentes (Art. 167, § 2º, do CC). 

Já pelo disposto no art. 167, § 1º, do Código Civil, haverá simulação de negócios 

jurídicos, quando: “i) aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 

quais realmente se conferem, ou transmitem; ii) contiverem declaração, confissão, condição ou 

cláusula não verdadeira; e iii) os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”. 

Dessas normas, consoante Marcos Bernardes de Mello, é possível extrair que os 

elementos essenciais da simulação dos negócios jurídicos são: “a) a existência de um ato 
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jurídico cujo conteúdo seja intencionalmente inverídico quanto ao ato em si, às disposições 

negociais, às pessoas ou à data; e b) a ciência da simulação de todos os figurantes do ato.”103 

Na compreensão de Homéro Prates, são elementos constitutivos da simulação: i) a 

declaração deliberadamente divergente da intenção; ii) o conluio realizado entre as partes; e ii) 

e o fim de enganar terceiros. O primeiro elemento distingue a simulação do erro, onde também 

há contradição entre o que se quer e o que se declara, mas involuntariamente. O segundo 

elemento, o acordo simulatório, é que permite levar a trama simulatória a cabo. E o terceiro 

elemento decorre do fato de que toda simulação tem o fim de enganar terceiros, embora nem 

sempre possa causar lesão a outrem.104 

A simulação, na linguagem corrente, significa dar a algo uma aparência diferente da 

realidade, é dar aspecto de semelhança ao não verdadeiro. Conforme Francisco Ferrara, a 

simulação é análoga, porém diferente da ideia expressa em “dissimular”. Para ele, a simulação 

se faz parecer aquilo que não existe, “[...] provoca uma crença falsa num estado não real”. Já a 

dissimulação “[...] oculta ao conhecimento dos outros uma situação existente”. Em ambas, no 

entanto, o intento é o enganar. Em outros termos, negócio jurídico simulado é o que tem uma 

aparência contrária à realidade, seja porque não existe ou porque é diferente da aparência dada. 

Ele visa a provocar uma ilusão, perante terceiros, da sua existência ou de sua natureza, ao passo 

que, na essência, ele não foi realizado ou foi efetivado outro diferente do expressado.105 

Simular significa fingir, disfarçar, dar aparência real a algo que não existe, conceder 

uma existência efetiva a uma ilusão. Pode haver simulação de fatos do mundo físico, como uma 

doença e um incêndio, e fatos do mundo jurídico, como um negócio jurídico. A dissimulação, 

que é inseparável da simulação, representa, a seu turno, a ocultação do algo efetivamente 

existente. Portanto, a diferença básica entre simulação e dissimulação está no fato de a primeira 

fazer crer em algo inexistente e a segunda na ocultação de um fato existente. Em ambas, 

contudo, o objetivo é enganar, iludir terceiros quanto à existência de algo que não representa a 

realidade.106 

A simulação difere dos vícios de vontade, como o erro e os demais defeitos do negócio 

jurídico citados, por estarem ligados à vontade e serem motivos de anulabilidade dos atos e 

negócios jurídicos. Já aquela é considerada um vício social e tratada como modalidade de 

 
103 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 

p. 167. 
104 PRATES, Homéro. Atos simulados e atos em fraude da lei. Rio de Janeiro e São Paulo: Freitas Bastos, 

1958, p. 28-29. 
105 FERRARA, Francisco. A simulação dos negócios jurídicos. Campinas: Red Livros, 1999, p. 50-51. 
106 PRATES, op. cit., p. 22-23. 
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nulidade dos atos e negócios jurídicos. Um dos aspectos simulação, por ser produto da 

deliberação dos contraentes, é a existência de conluio entre as partes do ato ou negócio 

simulado, no sentido de proporcionar uma aparência exterior, perante terceiros, diferente da 

realidade.107 

Do exposto, deduz-se que a dissimulação mascara a realidade e a simulação dá aparência 

de real a algo inexistente. Em um contrato de compra e venda por preço vil ou quando o 

vendedor recebe o dinheiro e o devolve, a compra e venda é o negócio simulado (inexistente) e 

a doação o negócio dissimulado (oculto). Este exemplo empregado por Marcos Bernardes de 

Mello108 torna bastante clara a distinção entre negócio jurídico simulado e dissimulado. 

Embora a simulação seja considerada vício social, o estudo dos atos e negócios jurídicos 

simulados tem como base a vontade e a declaração, nos seus aspectos teórico e prático. Nesse 

sentido, Francisco Ferrara sustenta que a divergência intencional entre a vontade e a declaração 

é a principal característica do negócio jurídico simulado.109 Há uma oposição entre a vontade 

interna daquilo que verdadeiramente se intenta e o que foi externado, por meio da declaração. 

Essa vontade de querer algo diferente do expressado diferencia a simulação do erro, onde a 

contradição é involuntária. 

Sobre o vínculo da simulação com a vontade das partes em praticar um ato simulado, 

destaca-se a opinião de Homéro Prates, para quem, 

Em direito, ou em sentido técnico – que é o que nos ocupa – simulação é toda 

declaração de vontade, em divergência intencional dolosa com o querer íntimo das 

partes, destinada a fazer crer, com o fim de engano e normalmente de fraude, na 

existência de um negócio jurídico que se não se quis em verdade constituir ou ocultar 

outro que efetivamente se teve em vista. 110 [Grifos do original]. 

Já para Emílio Betti, a simulação é uma das patologias relacionada com a causa ou 

função dos negócios jurídicos, isto é, com o fim social relevante tutelado pelo Direito. Para o 

citado autor, este vício está no mesmo plano do “[...] fenômeno da divergência consciente entre 

a intenção prática e causa típica do negócio jurídico”, ou seja, a intenção prática realmente 

procurada. Isto ocorre quando o negócio é realizado como um meio para alcançar um fim 

diverso do que sua causa representa.111 

Sobre o exposto por Emílio Betti, a título de exemplo, observa-se que, quando alguém 

utiliza o instituto jurídico de constituição de uma pessoa jurídica meramente para promover a 

transferência do patrimônio para os herdeiros, para protegê-lo contra as ações de terceiros e 

 
107 VENOSA, op. cit., p. 493-494. 
108 MELLO, op. cit., 2011, p. 171. 
109 FERRARA, op. cit., p. 52. 
110 PRATES, op. cit., p. 22-23. 
111 BETTI, op. cit., 2008, p. 562-563. 
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para obter economia tributária, está, na essência, praticando um ato com vício de causa ou da 

função do negócio jurídico, um desvio do negócio da sua real destinação. O afirmado ocorre 

em razão de o Direito ter tutelado a constituição de sociedades com fim socioeconômico voltado 

para a realização de atividade econômica empresarial ou o desenvolvimento de atividades 

profissionais intelectuais, científicas etc. e não os citados fins pretendidos com a realização 

desse mencionado negócio. Portanto, o vício decorre da realização de um fato jurídico para 

conseguir um fim que não é o seu socialmente protegido. 

Embora uma das características essenciais de todas as modalidades de simulação seja o 

fim de enganar, nem todo ato simulado tem a finalidade de causar danos a terceiros, é danoso 

ou nocente (animus nocendi). Portanto, há simulação inocente e nocente. A simulação é 

inocente quando determinado ato é realizado de modo indireto, em vez de ostensivamente, 

visando, meramente, a desviar a atenção ou a curiosidade de terceiros sobre a real natureza do 

ato realizado. 112 

A doutrina também realiza a distinção entre simulação absoluta e simulação relativa. Na 

lição de Francisco Ferrara, a simulação absoluta tem caráter fraudulento e o seu fim é prejudicar 

terceiros, consiste em dar uma aparência a algo que não existe; é a simulação pura e simples. 

Já a simulação relativa, também designada como dissimulação, consiste no disfarce do ato que 

existe, quando se realiza um negócio querendo efeito de outro, ocultando a verdadeira natureza 

de um fato efetivamente existente.113 

Marcos Bernardes de Mello, distinguindo negócio simulado e dissimulado, afirma que, 

na simulação relativa, o ato simulado é o que aprece efetivamente e o ato dissimulado é o que 

efetivamente se intenta, mas não aparece, é o que está oculto. Para ele, na simulação relativa, 

quando inocente, é possível, por meio da extraversão114, dar validade ao negócio dissimulado 

quando existem os elementos de substância e forma e atendam aos pressupostos de validade e, 

obviamente, caso seja possível apurar a verdadeira intenção das pessoas envolvidas na prática 

da simulação. Já na simulação nocente (danosa), não é possível proceder à extraversão, em 

razão de o dano a terceiro tornar o ato ilícito.115 

Para Emílio Betti, a diferença entre a simulação absoluta e relativa se dá pela existência 

ou não de uma intenção realizável que vincula as partes. Na primeira espécie de simulação 

existem a determinação causal e, muito menos, a intenção e o interesse de autonomia privada 

 
112 PRATES, op. cit., p. 22. 
113 FERRARA, op. cit., p. 198-233. 
114 A extraversão é o procedimento por meio do qual é eliminada a nulidade do negócio jurídico simulado, é 

realizada a desconsideração do ato simulado, para considerar o simulado . (MELLO, op. cit., 2011, p. 170-171). 
115 MELLO, op. cit., 2011, p. 171. 
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que vincule as partes. Há, apenas, uma aparência precária. Já na simulação relativa, não existe 

a correta determinação causal, mas existe a vinculação presente no significado subjetivo 

convencionado entre as partes, na intenção simulatória.116 

No mesmo sentido de Emílio Betti, Marcos Bernardes de Mello leciona que a simulação 

absoluta não entra para o mundo jurídico, pelo ato ser mera aparência, caracterizando hipótese 

de inexistência de fato jurídico, por falta da consciência da vontade. Já a simulação relativa, 

para ele, “[...] há, realmente, negócio jurídico que aparece, porém mentiroso quanto ao seu 

conteúdo, no todo ou em parte, às pessoas ou às datas, que se pratica com a finalidade de 

dissimular outro, cujas consequências são as efetivamente queridas”.117 

Por oportuno, conforme observado no início deste módulo, destaca-se o fato de que a 

simulação não ocorre apenas quanto ao objeto do negócio em si. Há também a simulação 

realizada por meio de interpostas pessoas (simulação subjetiva), que sucede quando existe um 

ato jurídico de conteúdo intencionalmente inverídico quanto às pessoas envolvidas na relação; 

isto é, quando alguém aceita figurar como parte do negócio jurídico, no lugar da pessoa 

dissimulada (aquela que fica estranha à relação a que deu vida), como se fosse intermediário do 

verdadeiro interessado.118 Nos termos utilizados por Francisco Ferrara, a pessoa interposta é o 

“testa de ferro”, o contratante fingido, que, na essência, é um verdadeiro mandatário.119 

O fingimento da alienação de um bem com o intuito de fraudar credores também é uma 

modalidade de simulação, haja vista esta ocorrer quando um negócio é realizado com o fim de 

enganar a terceiros, consistindo na intencional divergência entre a vontade real e a vontade 

declarada pelas partes.120 

Ressalta-se, ainda, que simulação não se confunde com outras figuras assemelhadas, 

como a reserva mental e o negócio jurídico indireto (negócio fiduciário). Na reserva mental, a 

vontade permanece interna, não é exteriorizada ao destinatário da declaração de vontade, ao 

passo que, na simulação, todos os titulares do negócio têm conhecimento da verdadeira 

intenção, que não é exteriorizada no ato simulado; apenas o terceiro prejudicado a 

desconhece.121 Já o negócio jurídico indireto (negócio fiduciário) é o que se projeta no mundo 

jurídico por meio de um instrumento inadequado ao fim pretendido pelas partes e é lícito e 

válido quando não tenha o objetivo de fraudar a lei. Em regra, este é realizado quando inexiste 

 
116 BETTI, op. cit., 2008, p. 572-573. 
117 MELLO, op. cit., 2011, p. 168-169. 
118 BETTI, op. cit., 2008, p. 581. 
119 FERRARA, op. cit., p. 285-286. 
120 GOMES, op. cit., 2001, p. 427-428. 
121 MELLO, op. cit., 2011, p. 172-173. 
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um instrumento mais adequado para o exercício da autonomia privada (um abuso da função 

instrumental).122 

Quanto às consequências da simulação, Marcos Bernardes de Mello acentua que, pela 

interpretação sistêmica do art. 167 do Código Civil, é possível adotar três soluções para o ato 

simulado. Na simulação absoluta inocente, pela falta do elemento-cerne do suporte fático, o ato 

é inexistente, não entra para o mundo jurídico. Na simulação relativa inocente, o ato 

dissimulado pode ser considerado válido. E na simulação nocente, absoluta ou relativa, o ato é 

sempre nulo.123 

2.6.2.2 Infração indireta à norma jurídica (fraude à lei) 

Conforme exposto na explanação acerca da validade dos fatos jurídicos, uma das 

ilicitudes dos negócios jurídicos, que pode ser considerada causa de nulidade relacionada ao 

seu objeto, é a infração indireta à norma jurídica, também conhecida como fraude à lei. 

Para Homéro Prates, o negócio em fraude à lei “[...] é o negócio jurídico real e não 

simulado, urdido deliberadamente pelas partes – ou pelo agente nos atos unitários – com o 

propósito de ocultar, sob uma forma aparentemente lícita e legal, um ato que a lei proíbe”. O 

ato em fraude à lei é, pois, sempre ilícito e nulo, por ter o fim de burlar a lei.124 

A expressão “fraude à lei” é utilizada para designar a conduta cujo objetivo é alcançar 

indiretamente algo que a lei proíbe ou impede que o fim por ela imposto se realize. Em outros 

termos, Pontes de Miranda ensina que “[...] há fraude à lei sempre que se pratica ato que seria 

admitido por alguma regra que está no sistema jurídico, mas que pré-exclui resultado positivo 

ou negativo, que outra regra jurídica, sob sanção à infração determinava”. Ele afirma ainda, que 

a palavra “fraudar” contém o sentido intencional de enganar, de burlar ou de má-fé, que não é 

requisito da caracterização do ato contra a lei. Qualquer infração à lei é objetiva e não exige o 

pressuposto do intuito. Daí, na visão do autor, ser preferível utilizar a expressão “infração 

indireta à norma jurídica” para designar aquele ato realizado sem intenção direta de fraudar 

norma jurídica cogente, e utilizar a expressão “fraude à lei” para designar o ato que tem a 

intenção direta de fraudar norma jurídica.125 

Essa anormalidade ou vício dos atos e negócios jurídicos distingue-se da simulação, 

pelo fato de os atos realizados serem verdadeiros, não existindo ato oculto por meio de outro 

ato simulado, isto é, o fato desejado é diretamente evidenciado. O ato é defeituoso, no entanto, 

por violar norma jurídica, independentemente de haver a intenção expressa nesse sentido. A 

 
122 BETTI, op. cit., 2008, p. 563. 
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fraude à lei objetiva esquivar-se dos termos da alguma norma jurídica, evitando que ela seja 

aplicada. Já na simulação não há violação de lei, não se contorna dispositivo legal, embora 

possa haver violação de norma jurídica no eventual prejuízo causado a terceiro.126 

Nesse sentido, também é a opinião de Orlando Gomes, quando acentua que a fraude à 

lei não se confunde com a simulação, por aquela ser decorrente de um contrato real, enquanto 

à simulação resulta em um contrato aparente.127 

Como exemplo de fraude à lei, cita a celebração de uma promessa de compra e venda 

de bem imóvel para evitar a incidência do imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato 

oneroso entre vivos, haja vista ser requisito formal para que este negócio jurídico opere efeitos, 

a lavratura de escritura pública e o registro do título translativo no registro de imóveis. 

 Já no caso no qual se faz constar em uma escritura pública de compra e venda de bem 

imóvel, valor de transação inferior ao qual foi efetivamente realizado o negócio, não há fraude 

à lei, mas uma simulação, com o objetivo de burlar o Fisco no tocante à base de cálculo do 

imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis. Neste caso, o objetivo é causar prejuízo à 

Administração Tributária, que é um terceiro na relação, e não fraudar norma jurídica. 

Destaca-se, ainda, que fraude à lei não se confunde com abuso de direito. Neste sentido, 

Pontes de Miranda leciona que, no primeiro, se utiliza irregularmente o exercício da autonomia 

privada, repelido sob pena de expor o sistema jurídico a debilidade, e, no segundo, é exercido 

irregularmente o direito, que pode ou não ser repelido pelo sistema jurídico. O autor distingue, 

ainda, a fraude à lei, do ato aparente e da simulação. Para ele, na simulação “[...] quer-se o que 

não aparece e não quer o que aparece”. No ato aparente, “[...] não se quer o que aparece, nem 

o resultado dele, nem outro resultado”. Na fraude à lei, “[...] quer-se, sinceramente, o que 

aparece, porque é aquêle que a lei fraudada tenta impedir, ou porque se afasta do resultado que 

a lei fraudada determina que produza”.128 

Por fim, destaca-se que o sistema jurídico repele o ato de fraude à lei com a sanção da 

nulidade, isto é, o ato existe, mas é incapaz de produzir efeitos jurídicos. Se assim não fosse, a 

aplicação da lei estaria comprometida. Nesse sentido, ao repelir a fraude à lei, tornando os atos 

nulos, o sistema jurídico defende a lei. Já no tocante à simulação, a ação humana neste sentido 

é atacável, em razão de ela poder ser nociva a terceiros ou à sociedade. Na simulação relativa 

(dissimulação), o ato simulado é nulo e o ato dissimulado é válido, se outra causa de invalidade 

não o alcançar; no entanto, é sujeito à sanção da anulabilidade.129

 
126 MELLO, op. cit., 2011, p. 173. 
127 GOMES, op. cit., 2001, p. 428. 
128 MIRANDA, op. cit., t. 1, p. 109-112. 
129 Ibid., p. 113. 



 

 

3 A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ITBI E SEUS LIMITES 

Na problematização da temática deste ensaio dissertativo, foi exposto que uma das 

configurações de planejamento tributário é a constituição de empresas, objetivando, dentre 

outros propósitos, evitar o pagamento de alguns tributos e reduzir o quantum a pagar de outros. 

Nessa modalidade de planejamento, é feita a incorporação de bens imóveis ao patrimônio das 

pessoas jurídicas, a título de integralização do capital social subscrito. Com a realização desse 

negócio, um dos tributos que se procura elidir é o imposto de competência dos Municípios e do 

Distrito Federal, incidente sobre a transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis e direitos 

reais ou sobre a cessão onerosa de direitos relativos à aquisição desses bens e direitos, o ITBI. 

A realização de negócios objetivando evitar a incidência do ITBI mais comum, mas não 

exclusivamente, se fundamenta na norma prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição 

Federal, que imuniza da incidência desse imposto a incorporação de bens e direitos ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, bem como a transmissão dos bens e 

direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, quando a 

atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda, a locação ou o arrendamento 

mercantil desses bens ou direitos. 

Em razão desses fatos expostos, objetivando delimitar os aspectos tributários da 

incidência e da não incidência do ITBI para fundamentar a análise realizada sobre os limites 

das atividades da planejamento tributário e da desconsideração dos atos e negócios jurídicos 

dissimulados com o fim de evadir ao deve de pagar tributos, nas seções e subseções deste 

capítulo serão estudadas a competência tributária e as limitações dessa competência, 

estabelecidas nas normas constitucionais e nas leis complementares. Já o estudo da regra-matriz 

de incidência tributária deste imposto, traçada pela Constituição Federal e delimitada pelas 

normas gerais e pelas leis específicas editadas pelos Municípios, será procedido no capítulo 

seguinte. 

O exame da competência para a instituição do referido tributo, bem como dos limites 

estabelecidos para o exercício dessa competência, se faz necessário, em razão da análise da 

regra-matriz de incidência de um tributo depender da atribuição de competência tributária130. 

E, no caso do ITBI, em virtude da falta de lei complementar específica definindo seus elementos 

fundamentais, o exame das normas delimitadoras da competência tributária é fundamental para 

a identificação das balizas para a edição de normas tributárias instituidoras do tributo e para 

aplicação delas. 

 
130 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.53. 
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3.1 A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

A Constituição da República, objetivando efetivar a autonomia financeira dos entes 

integrantes da República Federativa do Brasil, estabeleceu diversas fontes de receita de natureza 

tributária e as distribuiu entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que são 

as entidades integrantes da Federação, sob a perspectiva da sua organização político-

administrativa. Essa tarefa da discriminação de rendas ou distribuição das fontes de receitas 

tributárias, corresponde à repartição de competência tributária entre as unidades federadas.131 

A Constituição de 1988, além de definir as fontes de receitas, traçou todos os limites 

das competências tributárias, visando a evitar conflitos entre os entes da Federação e, caso 

venha a existir, a própria Lei Maior atribui ao legislador complementar a competência para 

dirimi-los. Com esse objetivo, foram estabelecidas diversas limitações ao poder de tributar, 

genéricas e específicas de cada tributo. Por isso, não há poder tributário absoluto, apenas 

competência tributária, como manifestação da autonomia política dos entes da federação, 

submetida às normas constitucionais. A esse respeito, destacam-se as observações de Roque 

Antonio Carrazza: 

Em boa técnica, não se deve dizer que as pessoas políticas têm, no Brasil, poder 

tributário. Poder tributário tinha a Assembléia Nacional Constituinte, que era 

soberana. Ela realmente, tudo podia, inclusive em matéria tributária. A partir do 

momento, porém, que foi promulgada a Constituiçã o Federal, o poder tributário 

retornou ao povo (detentor da soberania). O que passou a existir, em seu lugar, foram 

as competências tributárias, que a mesma Constituição Federal repartiu entre a União, 

os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal.132 

No mesmo sentido exposto, Paulo de Barros Carvalho leciona que “[...] a Carta 

Fundamental traçou minuciosamente o campo e os limites da tributação, erigindo um feixe de 

princípios constitucionais a fim de proteger os cidadãos de abusos do Estado na instituição e 

exigência de tributos”133. Do exposto, é possível perceber que o legislador constituinte, de um 

lado, atribuiu competência tributária para dotar o Estado dos recursos necessários para a 

consecução dos seus objetivos institucionais, e, de outra parte, estabeleceu limites ao exercício 

dessa atribuição objetivando a proteção dos cidadãos. 

A repartição de competências tributárias entre os entes políticos que integram a 

Federação decorre do princípio federativo134, que estrutura o Estado brasileiro, visa a assegurar 

 
131 BORGES, José Souto Maior. Teoria da isenção tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 21-22. 
132 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário . 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p. 504. 
133 CARVALHO, op. cit., 2011, p. 235-236. 
134 O princípio federativo decorre da forma federativa de organização estatal, que estabelece a descentralização 

política de ordens autônomas em cada parcela do território do Estado (entes federativos) e proclama a autonomia 

dos entes federativos (FERRARI, Sergio. Princípio da federação no direito constitucional. In: TORRES, Ricardo 
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a autonomia135 e provê-los dos recursos necessários para a realização de suas respectivas 

competências atribuídas pela Constituição da República. Em razão da autonomia administrativa 

e financeira assegurada, cada ente pode, sem interferência dos demais, instituir, prever e 

arrecadar suas receitas privativas dos tributos que lhes foram outorgados, para fazer face às 

despesas necessárias para a consecução dos seus objetivos institucionais. Portanto, no Brasil, 

somente a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, como pessoas políticas 

integrantes da Federação, têm competência tributária. E, com relação aos Municípios, como 

entes políticos federados, assim como os Estados e o Distrito Federal, conforme se depreende 

das normas contidas nos arts. 29, 30, 145, 149-A e 156 da Constituição Federal, eles também 

são dotados de autonomia política, administrativa e financeira.136 

A autonomia financeira dos Municípios foi assegurada pela repartição de competência 

tributária, pela conferência de tributos próprios, bem como pela participação nas receitas 

tributárias de outros entes da Federação, nos termos dispostos nos arts. 158 e 159 da Lei Maior. 

No tocante aos tributos próprios, conforme os enunciados dos arts. 145, 149, § 1º, 149-A e 156, 

da Constituição, estes entes podem instituir e arrecadar, livremente: impostos, taxas, 

contribuição de melhoria, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e 

contribuição para o custeio do regime previdenciário, cobrada de seus servidores, em benefício 

destes. 

Com relação à espécie tributária imposto, nos termos art. 156 da Carga Magna, os 

Municípios podem instituir e cobrar livremente: i) imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana; ii) imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, 

de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, bem como sobre cessão de direitos relativas 

à aquisição de imóveis e direitos reais; e iii) imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

3.1.1 Distinção entre competência e capacidade tributária 

Alfredo Augusto Becker, esclarecendo qual pessoa pode figurar no polo ativo da relação 

jurídica tributária, faz uma distinção entre competência e capacidade tributária, o que é 

importante para o objetivo desta subseção. Para ele, competência é a parcela de poder, limitado 

quantitativa e qualitativamente, para criar regra jurídica tributária, por meio da manifestação do 

 
Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (Org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011, p. 467-477). 
135 “A autonomia de cada ente, descrita classicamente como poder de autodeterminação exercido dentro de um 

círculo pré-traçado pela Constituição, que assegura a cada ente estatal poder de auto -organização, autogoverno e 

autoadministração” (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção de um novo modelo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 209). 
136 CARRAZZA, op. cit.,  p. 64-189 e 501. 
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poder estatal tributário. Já a capacidade tributária decorre do efeito jurídico resultante da regra 

jurídica tributária válida, que, ao incidir, produz a relação jurídica em cujo polo positivo, figura, 

na posição de sujeito ativo, a pessoa predeterminada pela regra jurídica.137 

Roque Carrazza define competência tributária como “[...] a aptidão de criar, in 

abstracto, tributos”. Para esse autor, em razão do princípio da legalidade, os tributos são criados 

por meio de lei da pessoa política titular da competência tributária, que deve descrever a 

hipótese de incidência tributária, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a base de cálculo e alíquota 

do tributo, que são os elementos essenciais da norma jurídica tributária. Ainda, segundo esse 

autor, a competência tributária se esgota com a aprovação da lei instituidora do tributo. 

Aprovada a lei, dá lugar à capacidade tributária ativa, que consiste no direito de arrecadar o 

tributo, após a ocorrência do fato concreto previsto na norma.138 

Também enfatizando o princípio da legalidade como um dos limites da tributação, que 

deve ser observado no exercício da competência tributária, Paulo de Barros Carvalho ressalta 

que, em razão deste princípio, previsto no art. 5º, II, e no art. 150, I, do texto constitucional,  as 

pessoas políticas somente podem instituir tributos, descrevendo a regra-matriz de incidência, 

ou aumentar os existentes, por meio da majoração da base de cálculo ou da alíquota, mediante 

a aprovação de lei, em sentido estrito.139 

Ainda sobre o  que é a competência tributária, Paulo de Barros Carvalho a define como 

uma das parcelas da competência legislativa de que são dotadas as pessoas políticas, 

consubstanciada na edição de normas jurídicas sobre tributos. Para ele, em sentido amplo, 

outras pessoas, como o Presidente da República, o magistrado e o agente administrativo, ao 

praticarem atos relativos a tributos, também possuem competência tributária; entretanto, o 

estudo da competência tributária situa-se no plano constitucional, é anterior à existência do 

tributo, que não se confunda com a capacidade tributária ativa, que é o conjunto de atributos 

para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária como credor da prestação a ser cumprida 

pelo devedor.140 

Já Hércules Boucher141, citado por José Souto Maior Borges142, ressalta que a 

competência tributária é o poder jurídico de que dispõem as unidades da Federação de cobrar 

tributos sobre as matérias econômicas que lhes foram atribuídas na repartição de fontes de 

 
137 BECKER, op. cit., p. 284-291. 
138 CARRAZZA, op. cit., p. 505-510. 
139 CARVALHO, op. cit., p. 236. 
140 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270-271. 
141 BOUCHER, Hércules. Estudo da mais-valia no direito tributário brasileiro . Parte geral. t. 1. Rio de 

Janeiro/São Paulo: Freitas Bastos, 1964, p. 100. 
142 BORGES, op. cit., p. 22. 
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receitas tributárias, nos termos da autorização dada pelo legislador constitucional. Em outros 

termos, a competência é medida dos direitos que cada ente político possui em relação ao 

conjunto das fontes de receitas tributárias previstas pelo constituinte. 

Dos conceitos ora destacados, verificam-se os de Alfredo Augusto Becker, Roque 

Carrazza e Paulo de Barros Carvalho enfatizam que competência tributária é o poder legislativo 

que o Estado ou a entidade política federada possui de criar abstratamente determinado tributo 

que lhe foi atribuído pelo poder constituinte, com observância dos limites estabelecidos. Eles 

não consideram como competência tributária as funções administrativas de arrecadar, fiscalizar 

e exigir o tributo criado. Essas funções, conforme exposto, são atributos da capacidade 

tributária. Já no conceito adotado por Hércules Boucher, a competência tributária é mais ampla, 

é o poder de cobrar tributo, deixando implícita a função legislativa da instituição (criação) do 

tributo. 

No mesmo sentido da doutrina dominante é o enunciado da norma do art. 6º do CTN, 

ao estabelecer que “[...] a atribuição constitucional de competência tributária compreende a 

competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas 

Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios [...]”. 

Portanto, a competência tributária se consubstancia essencialmente no poder de editar 

normas jurídicas abstratas dos tributos, o que difere de outras atribuições de determinada pessoa 

no desempenho dela, após o acontecimento do fato revelador de capacidade econômica, 

previsto na norma, que são atributos da capacidade tributária ativa. Um dos traços distintivos 

da competência tributária é a sua indelegabilidade. Esta é intransferível, ao passo que a 

capacidade tributária ativa, nos termos do art. 7º do CTN, é delegável.143 

Obviamente, em virtude de a delegação das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, 

ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, só poder 

ser realizada por meio de lei, e por serem de competências privativas da Administração Pública, 

essas necessitam ser exercidas nos estritos limites da lei que as atribuiu e das normas jurídicas 

instituidoras do tributo. Isto é, a juridicidade (validade) dos atos praticados no exercício da 

capacidade tributária ativa é condicionada aos limites das regras jurídicas que lhe atribuem 

competência e disciplinam suas funções. 

Ante o exposto, para os fins do estudo dos limites para a instituição do ITBI, interessa 

conhecer os traços delimitadores da competência tributária para criá-lo por meio de lei. Já para 

analisar o poder de desconsiderar atos e negócios jurídicos dissimulados, o que deverá ser 

 
143 CARVALHO, op. cit., 2012, p. 271-272. 
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realizado pelas autoridades administrativas, no procedimento administrativo de lançamento 

tributário, são de interesse os atributos da capacidade tributária ativa. 

3.1.2 A competência tributária do ITBI 

Em razão do objeto de estudo da pesquisa e deste capítulo, nesta subseção, será 

enfatizado o estudo da competência tributária dos Municípios para instituir a arrecadar o 

imposto incidente sobre a transmissão de bens e direitos, nos termos do preceito normativo 

previsto no art. 156, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Além dos Municípios, em razão 

do disposto no art. 147 do texto constitucional, o Distrito Federal também possui a competência 

tributária para exigir este imposto. 

O imposto em foco, que incide sobre a celebração de negócios jurídicos onerosos entre 

vivos, decorre da repartição de competência tributária do imposto que outrora incidia sobre a 

transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, que era da competência dos Estados e 

do Distrito Federal, até a promulgação da Carta Magna de 1988.144 

Segundo Petronio Baptista de Araújo145, a tributação da transferência de propriedade de 

bens imóveis por ato inter vivos ocorre, desde a era feudal. Ele expressa que, embora haja 

autores que afirmam ser cobrado imposto sobre transferências no Egito, antes da Era Cristã, foi 

no período feudal que se pode obter dados mais concretos sobre o imposto em foco. Para o 

citado autor, desde o momento em que se permitiu a substituição do ocupante das terras feudais, 

passou-se a exigir uma quantia pela retribuição das vantagens com o uso e gozo da coisa alheia, 

que, embora não fosse imposto em sentido estrito, tinha finalidade fiscal. O verdadeiro imposto 

sobre transmissão de propriedade, no entanto, passou a ser cobrado no século XVI, por 

Henrique III, em proveito do rei, personificado em poder político. 

No Brasil, a transferência da propriedade imobiliária passou a ser sujeito à “sisa dos 

bens de raiz” com o Alvará de 3 de junho de 1809, que incidia sobre as compras e vendas, 

arrematações e trocas de bens imóveis. Somente com a Lei nº 1.507, de 26 de setembro de 1867, 

no entanto, o imposto passou a ter a denominação de “imposto sobre a transmissão de 

propriedade” e passou a abranger as transferências onerosas e gratuitas de bens imóveis, móveis 

e semoventes.146 

 
144 FERNANDES, Regina Celi Pedrotti Verpero . Imposto sobre a transmissão causa mortis e doações: ITCMD. 

2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 48. 
145 ARAÚJO, Petronio Baptista de. Impôsto sôbre a transmissão da propriedade. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1954, p. 13-18. 
146 ARAÚJO, op. cit., p. 18-21. 
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Historicamente, no Brasil, desde a atribuição de competência realizada pela 

Constituição da República de 1891, a competência para tributar a transmissão de propriedade 

foi outorgada aos Estados-membros. Somente no período compreendido de 1961 a 1965, os 

Municípios possuíram competência tributária para tributar transmissão de propriedade 

imobiliária, nos negócios realizados entre vivos.147 Já com a Constituição de 1988, os 

Municípios passaram a ter competência efetiva para instituir e arrecadar o imposto sobre as 

transmissões e cessões relativas a bens imóveis. Antes do atual ordenamento jurídico, em alguns 

períodos da existência do imposto, os Municípios apenas participavam da receita arrecada pelo 

estados-membros148.  

Ainda sobre a tributação da transmissão de bens imóveis, Kiyoshi Harada149 destaca que 

o ITBI, na Constituição antecedente, era inserido na competência tributária dos Estados-

membros, juntamente com o imposto sobre transmissão causa mortis, e que, somente na 

Constituição de 1988, em virtude da intercessão de governadores e prefeitos junto ao Poder 

Constituinte, houve a cisão do imposto sobre a transmissão de bens imóveis, ficando a 

transmissão onerosa inter vivos na competência impositiva dos Municípios. 

Em decorrência da divisão da competência tributária para tributar a transmissão de bens, 

entre os Estados-membros e o Distrito Federal e os Municípios, os fatos colados nas respectivas 

competências são confrontantes. Por essa razão, para evitar confusões e afastar os conflitos de 

competências e a bitributação, a clareza dos limites dessas competências tributárias depende da 

análise da atribuição de poder tributário dos dois impostos resultantes dessa divisão. 

Com o fim exposto, analisando a atribuição de competência feita aos Estados e ao 

Distrito Federal para instituir tributo sobre a transmissão de bens, verifica-se no art. 155, I, da 

Constituição Federal, que estes entes políticos podem instituir imposto sobre a “transmissão 

causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos”, o ITCMD. Além dessa norma de 

atribuição de competência, o texto constitucional impõe os seguintes limites específicos aos 

entes federados titulares da competência, no tocante a esse imposto: 

Art. 155. [...] 

[...]  

§ 1º O imposto previsto no inciso I: 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao  Estado da situação 

do bem, ou ao Distrito Federal 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se 

processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito 

Federal; 

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: 

 
147 FERNANDES, op. cit., p. 45-48. 
148 ARAÚJO, op. cit., p. 18-23. 
149 HARADA, Kiyoshi. ITBI: doutrina e prática. São Paulo: Atlas, 2010, p. 123. 
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a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário 

processado no exterior; 

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal; 

Dos preceitos normativos expostos, constata-se que a competência tributária dos 

Estados e do Distrito Federal se limita à instituição da espécie tributária imposto sobre as 

transmissões de bens e direitos em decorrência de morte e de doação. Quanto às espécies de 

bens transmitidos nesses termos, o legislador constituinte não os especificou, ao contrário, 

generalizou, utilizando a expressão “quaisquer bens e direitos”. Por isso, os citados entes 

federados podem instituir imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de bens imóveis 

e móveis, bem como sobre os direitos a eles relativos. Já quanto aos demais limites 

estabelecidos à competência tributária em questão, destinam-se, essencialmente, a dirimir 

conflitos de competência entre os entes federados titulares da competência tributária, bem 

como, estabelecer limites máximos para as alíquotas do imposto. 

No tocante à competência dos Municípios para tributar a transmissão de bens e direitos, 

a Lei Maior estabeleceu, no seu art. 156, II, que esses entes federados podem instituir imposto 

sobre a “[...] transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 

cessão de direitos a sua aquisição”. 

Da atribuição de competência aos Municípios para instituir o tributo em questão, 

constata-se que, diferentemente da competência dos Estados e do Distrito Federal, o imposto 

só pode ser instituído para gravar as transferências entre vivos, de natureza onerosa e de bens 

imóveis. As transferências em razão de morte e gratuitas ficam adstritas à competência do 

imposto estadual. A outra distinção deste imposto em relação ao estadual é que ele só pode 

alcançar as transmissões de bem imóvel e de direitos a eles relativos, assim como a cessão de 

direitos relativa à aquisição desse bem e dos direitos a eles relativos. Já o imposto estadual pode 

alcançar a transmissão de bens imóveis e móveis e de direitos. 

Quanto às limitações específicas da incidência do imposto municipal sob estudo, a 

própria norma de atribuição de competência excluiu a possibilidade da criação do imposto para 

incidir sobre a transmissão de direitos reais sobre imóveis relativos à garantia, bem como no 

parágrafo segundo da norma da atribuição de competência relativa aos impostos municipais foi 

vedada a incidência do imposto em questão 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 decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica. Estas vedações são, entretanto, estudadas na subseção seguinte. 
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Eis, então, a competência tributária dos Municípios para instituir imposto sobre a 

transmissão onerosa de bens imóveis e dos direitos reais sobre imóveis e a cessão de direitos 

relativos à aquisição desses bens e direitos, que deve ser exercida por meio da edição de lei, 

stricto sensu, observando os limites constitucionais expostos e as definições de fato gerador, 

base de cálculo e contribuinte, estabelecidas por meio lei complementar nacional. 

Do exposto, sintetiza-se que, caso a transmissão seja de quaisquer bens ou direitos e 

realizada gratuitamente (doação) ou em causa mortis, ela será tributada pelo ITCMD. Caso a 

transmissão seja onerosa, relativa a bens imóveis, direitos reais sobre imóveis (exceto os de 

garantia) ou cessão dos direitos à aquisição desses bens e direitos, será sujeita à incidência do 

ITBI. Por isso, embora confrontantes, essas transmissões não se superpõem. 

Ainda sobre a temática em estudo, destaca-se o fato de que a decorrência lógica do 

exercício da competência tributária com observância dos limites constitucionais estabelecidos, 

é a sujeição das pessoas alcançadas pelas normas hipotéticas tributárias como potenciais 

contribuintes ao ente titular da capacidade tributária ativa. Essa sujeição passiva impossibilita 

o afastamento da exação tributária e, consequentemente, a realização de ato visando a suprir ou 

reduzir tributo, mediante omissão, fraude, falsificação, alteração, adulteração ou ocultação do 

fato tributável.150 

3.1.3 A competência tributária, a lei complementar e os aspectos da hipótese de 

incidência do ITBI 

O legislador constituinte, ao erigir o Sistema Tributário Nacional, além da repartição de 

rendas tributárias entre os entes federados e do estabelecimento de limites ao exercício do poder 

de tributar, prescreveu no art. 146 da Constituição da República que lei complementar, aprovada 

pelo Congresso Nacional, deve, dentre outras matérias, dirimir conflitos de competências 

tributárias, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer as normas 

gerais de Direito Tributário, especialmente, em relação aos impostos, na definição dos seus 

fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Em razão da possibilidade de o legislador 

infraconstitucional tratar destas matérias, surge a indagação: além dos limites constitucionais 

contidos nos preceitos normativos da atribuição de competência tributária, na instituição dos 

tributos também devem ser observadas as diretrizes traçadas por leis complementares? 

Sobre este ponto, Paulo de Barros Carvalho garante que a lei complementar serve de 

mecanismo de ajuste e calibragem da produção legislativa ordinária para sintonizá-la com os 

 
150 CARRAZZA, op. cit., p. 510-511. 
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mandamentos constitucionais supremos. No tocante às normas gerais de Direito Tributário, que 

o texto constitucional estabeleceu competência para o legislador complementar defini-las, o 

autor assinala que elas só podem ser as que disponham de conflitos de competências entre as 

entidades titulares do poder tributante e as que regulam as limitações constitucionais ao poder 

de tributar. Para ele, no tocante à definição de tributos e suas espécies e de fato gerador, base 

de cálculo e contribuintes dos impostos, o legislador complementar somente pode editar lei com 

a finalidade de dispor sobre conflitos de competência.151 Caso fosse além destes limites haveria 

o desprezo às balizas estabelecidas pelo legislador constituinte às competências tributarias e a 

interferência indevida da União na autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, o que é vedado pelo princípio federativo. 

Esta visão de que a lei complementar, em matéria tributária, só pode tratar de conflitos 

de competências e da regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar, entretanto, 

não é uniforme. José Souto Maior Borges152 faz consistente crítica a essa visão doutrinária, a 

qual denomina de dicotômica, afirmando que ela desdenha da realidade normativa do disposto 

no art. 146, III, da Constituição Federal, in verbis: 

Ao abstrair esse dispositivo, ignorando-o, parcialmente, na análise redutora que 

empreende, a doutrina enveredou pela confusão e oposição dos campos entre os 

conflitos de competência (item I), limitações constitucionais (item II) e normas gerais 

de direito tributário (item III). Só admite ela dispositivos sobre conflitos e limitações, 

como se lhe fora possível derrogar fórmula expressa da CF. Não praticou, 

consequentemente, interpretação corretiva da literalidade do item  III, mas, exerceu 

função derrogatória (revogação parcial), com violação da distinção entre  camadas de 

linguagem constituídas, de um lado pelo art. 146, II I (linguagem-objeto) e, do outro, 

pela metalinguagem doutrinária que o descreve e explica. Ofertou, com violação de 

pertinência, uma interpretação parcialmente anulatória do texto  constitucional. É um 

idealismo platônico que se desconhece, enquanto desdenha da realidade normativa a 

que deveria vincular-se. É o que eu venho caracterizando como sendo a “rebelião 

doutrinária contra os códigos”. 

Consoante Borges, há uma interligação material dos diversos incisos do art. 146, 

fazendo com que todos convirjam para circunscrever a competência tributária pelas suas 

limitações. Para ele, preceito que disponha sobre definição de tributos, inclusive bases de 

cálculo e contribuintes, contribui para erradicar conflitos atuais ou potenciais de competência e 

demarcar as limitações do poder de tributar. Com essa afirmação, o autor prega a ideia de que 

a “doutrina dicotômica” deveria, pelo menos, considerar que todos os itens do art. 146 tratam 

de normas gerais de Direito Tributário, para não destruir o objetivo da norma disposta no inciso 

III desse artigo. Reafirma, porém, sua posição conforme a qual a lei complementar pode definir 

 
151 CARVALHO, op. cit., 2011, p. 290. 
152 BORGES. José Souto Maior. Normas gerais de direito tributário: velho tema sob perspectiva nova . Revista 

Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 213, p. 48-65, jun. 2013, p. 48-49. 
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normas gerais de Direito Tributário, inclusive sobre a definição de fato gerador, de base de 

cálculo e contribuintes dos impostos e, por isso, funciona como fundamento infraconstitucional 

de aplicabilidade de normas estaduais, municipais e distrital.153 

Já para Roque Carrazza, a Constituição da República não destrói a si. Por isso a 

competência dada por um dispositivo não pode ser anulada por outro. Com base nessa premissa, 

ele entende que as normas gerais em matéria de legislação tributária devem ser vistas em 

consonância com os dispositivos constitucionais que conferem competência tributária aos entes 

da Federação, só podendo declarar o que está implícito na Lei Maior. Portanto, ele perfilha a 

opinião da citada corrente doutrinária dicotômica, liderada por Geraldo Ataliba, seguida por 

Paulo de Barros Carvalho e outros, de que a lei complementar somente pode dispor sobre 

conflitos de competência, bem como regular as limitações ao poder de tributar. 154  

Portanto, se o texto constitucional, ao discriminar as competências tributárias, 

estabeleceu a norma-padrão de incidência de cada tributo, contendo, mesmo que 

implicitamente, a hipótese de incidência, o sujeito ativo, o sujeito passivo e os aspectos 

quantitativos, possíveis,155 o legislador complementar, ao cumprir o papel previsto no art. 146, 

III, a, da Constituição Federal, definindo os aspectos fundamentais dos impostos, não pode se 

desviar do arquétipo constitucional deles. 

Do exposto, é possível concluir que a lei complementar pode e deve definir normas 

gerais de Direito Tributário, especialmente sobre a definição de fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição, nos termos autorizados da 

norma prevista no art. 146, III, a, do texto constitucional. 

No concernente à definição da regra-matriz dos impostos, contudo, a lei complementar 

não pode limitar o exercício da competência tributária dos respectivos titulares, além do que já 

explícita ou implicitamente foi delineado pelo texto constitucional. Nessa matéria tributária, 

salvo o disposto em norma complementar que vise a dirimir conflitos de competência editada 

dentro dos limites constitucionais, os titulares do poder de tributar devem fidelidade 

essencialmente ao arquétipo constitucional do tributo. Contudo, a lei complementar, em matéria 

de normas gerais dos impostos, deve apenas explicitar os aspectos implícitos do tributo 

relativamente à definição de fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos impostos, visando, 

especialmente, a dirimir conflitos de competências entre as entidades titulares de competência 

 
153 BORGES, op. cit., 2013, p. 51-65.  
154 CARRAZZA, op. cit., p. 915-919. 
155 Ibid., p. 516-517. 
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tributária dos tributos com campo de incidência confrontante, bem assim regular as limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

Portanto, a despeito da corrente doutrinária dicotômica entender que a lei complementar 

somente pode dispor sobre conflitos de competência e acerca das limitações constitucionais ao 

poder de tributar, neste trabalho, será seguida a corrente que entende ser possível a referida 

espécie de norma jurídica também dispor sobre as referidas normas gerais, definindo os 

elementos estruturais dos impostos, com o temperamento dos limites constitucionais. 

Em razão, porém, da falta de lei complementar estabelecendo as normas gerais dos 

impostos, os entes titulares da competência tributária outorgada pela Constituição Federal, em 

função do princípio federativo e da consequente autonomia político-administrativa, não podem 

ficar na dependência da vontade do legislador complementar. Nesse sentido, inexiste lei 

complementar definindo os elementos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores 

(IPVA), no entanto, os titulares da competência tributária (estados-membros e Distrito Federal) 

editaram leis instituindo este imposto e não há questionamento sobre a sua exigibilidade.156 

No mesmo sentido, Roque Antonio Carrazza157 observa que, ante a eventual omissão do 

legislador complementar, as pessoas políticas não podem ser inibidas de exercer integralmente 

suas competências tributárias, haja vista o poder de instituir tributo encontrar-se bem delimitado 

na Constituição. 

 Nessa linha, conforme dispõe o art. 146, III, a, da Constituição Federal, os Municípios 

e o Distrito Federal, ante a existência de lei estabelecendo normas gerais dos impostos, no 

exercício do seu poder legiferante em matéria tributária, em relação à competência para instituir 

o ITBI necessitam observar as normas de lei complementar, aprovada pelo Congresso Nacional, 

que disponha sobre à regra-matriz de incidência do imposto, especialmente quanto ao seu fato 

gerador, a base de cálculo e seus contribuintes. 

Acerca da necessidade da observância das normas gerais da lei complementar, Carlos 

Alberto de Moraes Ramos Filho158 assevera que as leis instituidoras de tributos, editadas pelos 

entes políticos, no exercício da competência legiferante em matéria tributária, não podem 

contrariar os normas do que veiculam normas gerais contidas no CTN, em razão de elas se 

sobreporem materialmente às leis editadas pelos entes políticos, no exercício das respectivas 

competências tributárias. 

 
156 HARADA, op. cit., p. 124. 
157 CARRAZZA, op. cit., p. 949.  
158 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. O código tributário nacional e sua recepção pelo sistema jurídico 

vigente. In: RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes (Org.). Normas gerais de direito tributário: estudos 

em homenagem aos 50 anos do código tributário nacional. Curitiba: CRV, 2016. p. 47. 
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Sobre estes aspectos da regra-matriz de incidência dos impostos que o legislador 

complementar deveria defini-los, no tocante ao ITBI, da promulgação da Constituição da 

República de 1988 até os dias atuais, ainda não foi aprovada a espécie normativa exigida para 

tratar das referidas matérias relativas a esse imposto. Em virtude dessa omissão legislativa, no 

entanto, a doutrina e a jurisprudência lançam mão das normas do antigo Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis, previstas nos arts. 35 a 42, do Código Tributário Nacional, para 

extrair os seus aspectos estruturais do imposto em estudo. 

José Alberto Oliveira Macedo159, adepto da corrente dicotômica, entende que o 

conteúdo do art. 35 do CTN não foi recepcionado pela Constituição de 1988, em virtude da 

delimitação do arquétipo dos critérios materiais da hipótese de incidência feita nela já ter sido 

procedida pelo texto constitucional. Esse entendimento dele é extensivo a alguns outros 

dispositivos do CTN relativos à normas aplicáveis ao ITBI, como o art. 36, pelo fato de 

restringir norma constitucional. 

Já Kiyohi Harada160 destaca não ter havido redefinição, pelo CTN, do fato gerador 

específico do imposto municipal, porém o art. 35 desse diploma normativo foi recepcionado e 

contém a definição geral de fato gerador aplicável ao ITBI. 

O emprego dessas normas aprovadas antes da atual Constituição para extrair a regra-

matriz de incidência tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis inter vivos 

considera o princípio da recepção161, que a doutrina e a jurisprudência entendem ser aplicado, 

em relação às normas do CTN que tratam de normas gerais tributárias e, consequentemente, 

das normas que regem os principais aspectos de imposto in casu. Obviamente, o fenômeno só 

ocorreu em relação às normas não incompatíveis com o atual sistema jurídico, por 

incompatibilidade material com ela162. 

Em função, porém, de essas normas do CTN serem destinadas a um imposto que tinha 

outro arquétipo constitucional e serem anteriores à atual Constituição, é fundamental que a 

interpretação delas seja realizada de acordo com as normas constitucionais que outorgaram 

poderes aos Municípios e ao Distrito Federal para instituírem o ITBI. 

No tocante às limitações ao poder de tributar ou às delimitações negativas de 

competências tributárias (imunidades tributárias), em razão da norma prevista no art. 146, II, 

 
159 MACEDO, José Alberto Oliveira. ITBI: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. São Paulo: Quart ier 

Latin, 2010, p. 161-163. 
160 HARADA, op. cit., p. 124. 
161 Pelo princípio da recepção, toda legislação infraconstitucional não incompatível com a nova constituição 

continua a ser válida, buscando fundamento de validade na nova norma fundamental do ordename nto jurídico 

(BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: UnB, 1989, p. 177). 
162 RAMOS FILHO, op. cit., p. 38-39. 
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da Lei Maior, conforme correntes doutrinárias expostas, é pacífica ideia de que essa matéria 

também possa ser tratada por lei complementar, especialmente em relação às imunidades 

consideradas condicionadas à norma infraconstitucional. Destaca-se, no entanto, o fato de que 

as normas editadas com esse fim devem, obviamente, observar os limites formais e materiais 

pré-traçados nos preceitos constitucionais que impedem o exercício do poder de tributar. 

3.2 AS LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA: IMUNIDADES 

TRIBUTÁRIAS 

Para que sejam possíveis a instituição e a exigência das prestações pecuniárias 

compulsórias ou dos tributos, conforme exposto na seção imediatamente precedente, além da 

repartição das fontes de receitas tributárias entre os entes da Federação, o legislador constituinte 

inseriu na Constituição Federal uma série de princípios visando a garantir aos cidadãos que o 

acesso ao seu patrimônio, pela via tributária, observará determinados limites, como legalidade, 

capacidade contributiva, isonomia, irretroatividade etc. Além dessas limitações genéricas que 

constituem o estatuto do contribuinte163, foram estabelecidos limites no sentido de que 

determinados tributos não podem incidir sobre certas pessoas, coisas ou fatos, que são 

denominadas genericamente de imunidades tributárias. 

Quanto às balizas da competência tributária, Roque Carrazza destaca o fato de que a 

Constituição da República prescreve as autorizações e as limitações, sendo que estas podem ser 

em sentido lato e estrito, nos seguintes termos: 

Estas limitações hão de ser compreendidas em dois sentidos. No primeiro, lato, 

albergando os princípios que, a direta ou indiretamente, pautam o exercício da 

tributação, entre nós. Num outro, mais estrito, compreendendo as normas 

constitucionais que delineiam, negativamente, as competências tributárias.164 

Essas limitações estritas ao exercício da competência tributária, que delimitam 

negativamente as competências tributárias, como verdadeiras proibições ao poder de tributar, 

são as imunidades tributárias. Estas são o objeto de estudo desta seção, com ênfase para a 

vedação ao poder de tributar prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, 

destinada aos titulares da competência tributária para exigir o ITBI. Este destaque se dá em 

decorrência de essa vedação constitucional ser utilizada como uma das razões para a criação de 

pessoas jurídicas com o objetivo de realizar a proteção patrimonial, o planejamento sucessório 

e a redução da carga tributária incidente sobre bens e direitos imobiliários. Sem ela, a quantia 

 
163 BRITO, Edvaldo. Direito tributário e constituição: estudos e pareceres. São Paulo: Atlas, 2016. p. 21. 
164 CARRAZZA, op. cit., p. 948. 
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a ser paga, em decorrência da incidência do ITBI, inviabilizaria ou oneraria a constituição de 

holding familiar ou patrimonial. 

Outros limites ao poder de tributar, como os princípios da legalidade, segurança jurídica, 

capacidade contributiva e isonomia estão abordados nos capítulos relativos ao planejamento 

tributário à desconsideração dos atos e negócios jurídicos. 

3.2.1 Imunidade tributária: delimitação conceitual e espécies 

A delimitação das competências tributárias pelo legislador constituinte, conforme 

exposto, é realizada por meio de normas que repartem fatos significativos de capacidade 

econômica entre os entes da Federação, por meio de normas que descrevem quem possui o 

poder de instituir determinado tributo e sobre o que essa exação recai. Neste aspecto, a 

competência é circunscrita de forma positiva; no entanto, a Constituição Federal, ao tratar, 

especificamente, da competência de determinados tributos e, de modo genérico, ao abordar as 

limitações ao poder de tributar, expressamente proibiu que os entes titulares de competência 

tributária a exerçam sobre determinadas coisas, fatos ou pessoas, visando à preservação de 

valores socialmente relevantes. 

Sobre essas proibições ao exercício da competência tributária, tecnicamente 

denominada de imunidade tributária, a doutrina é pacífica no sentido de que ela 

1. é regra jurídica, com sede constitucional; 

2. é delimitativa (no sentido negativo) da competência dos entes políticos da 

Federação, ou regra de incompetência; 

3. obsta o exercício da atividade legislativa do ente estatal, pois nega competência 

para criar imposições em relação a certos fatos especiais e determinados;  

4. distingue-se da isenção, que se dá no plano infra constitucional da lei ordiná ria ou 

como complementar [...].165 

Para Paulo de Barros Carvalho166, as imunidades são regras jurídicas de estrutura167 que 

impõem limites materiais e formais da atividade legiferante tributária, tornando os entes 

federativos incompetentes para expedir regras instituidoras de tributos, que alcançam situações 

específicas e suficientemente caracterizadas. 

Em razão de a imunidade decorrer de norma que se encontra no mesmo plano da 

competência impositiva, não há dúvida que de ela delimita o poder de criar tributo que as 

 
165 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. ed. atual. por Mizael Abreu 

Marchado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 372. 
166 CARVALHO, Paulo de Barros. Imposto de transmissão de bens imóveis. In: CARVALHO, Paulo de Barros. 

Derivação e positivação no direito tributário . v. 2. São Paulo: Noeses, 2013, p. 341-360, p. 343. 
167 O sistema jurídico positivo é formado por regras de conduta e de estrutura , sendo estas condicionantes de outras 

normas (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência tributária. 7. ed. 

São Paulo: Saraiva , 2009, p. 41-43). 
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entidades políticas receberam do texto constitucional, obstando o exercício da atividade 

legislativa dos entes políticos de criar tributo para alcançar determinada coisa, fato ou pessoa 

protegida na norma imunizante. Com isso, essa exoneração tributária tem a função de impedir 

a incidência de determinado tributo sobre pessoas, coisas ou fatos.168 Em outros termos, nas 

hipóteses de imunidade tributária, não ocorre o fato imponível ou a concretização do fato 

jurídico, em razão da ausência da figura abstrata descrita na lei. Com isso, nas hipóteses 

imunizadas, não surge relação jurídica tributária e, consequentemente, não há crédito tributário 

ou tributo a pagar. 

Sobre a impossibilidade de surgimento de relação jurídica nas situações de imunidades 

tributárias, destaca-se a doutrina de Bernardo Ribeiro de Moraes169 que leciona no sentido de a 

imunidade tributária impedir a existência do poder fiscal e, consequentemente, a competência 

tributária, sem a qual não pode haver lei criando tributo, tampouco obrigação tributária. 

Contrapondo-se à corrente doutrinária que tem a imunidade tributária como uma 

exclusão de competência tributária, José Souto Maior Borges afirma que, “[...] a rigor portanto 

a imunidade não subtrai competência tributária, pois essa é apenas a soma das atribuições fiscais 

que a Constituição Federal outorgou ao poder tributante e o campo material constitucionalmente 

imune nunca pertenceu à competência deste”.170 

Com a devida vênia em relação às opiniões contrárias171, efetivamente, a imunidade 

tributária é uma não incidência tributária estabelecida por norma constitucional. A não 

incidência tributária, segundo Denise Lucena Rodrigues, pode ser classificada em não 

incidência pura e em não incidência qualificada. Para ela, a não incidência pura é utilizada para 

qualificar os fatos que não se encontram previstos no campo da incidência, e a não incidência 

qualificada é a prevista nas normas tributárias especificadoras de coisas, fatos ou pessoas não 

sujeitas à incidência de tributo. As não incidências qualificadas podem ser expressamente 

previstas na Constituição Federal (imunidades) ou em lei (isenções).172 

Sobre a razão de ser das imunidades tributárias, axiologicamente, os preceitos 

constitucionais que inibem a competência tributária evidenciam que, por meio deles, se 

procurou assegurar valores sociais de ordem política, religiosa, educacional, social, cultural e 

 
168 RODRIGUES, Denise Lucena. A imunidade como limitação à competência impositiva . São Paulo: 

Malheiros, 1995, p. 17.  
169 MORAES, Bernardo Ribeiro. A imunidade tributária e seus novos aspectos. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo: Dialética, n. 34, p. 19-40, jul. 1998, p. 24. 
170 BORGES, op. cit., 2007. p. 217.  
171 “[...] aceitar imunidade tributária como uma ‘não-incidência constitucionalmente qualificada’ seria o mesmo 

que confundir efeito com a causa” (MORAES, op. cit., p. 31).  
172 RODRIGUES, op. cit., p. 21-23. 
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até mesmo econômica, que foram juridicamente protegidos. Portanto, a imunidade tributária 

visa a assegurar que esses valores sociais protegidos fiquem livres da interferência estatal via 

imposição de tributos.173  

Ainda sobre a concepção acerca de a imunidade tributária possuir base filosófica, ética 

e também moral, destacam-se os ensinamentos de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva 

Martins, que sintetizam esta ideia: 

As imunidades foram criadas, estribadas em considerações extrajurídicas, atendendo 

à orientação do Poder Constituinte em função das idéias políticas vigentes, 

preservando determinados valores políticos, religiosos, educacionais, sociais, 

culturais e econômicos, todos eles fundamentais à sociedade brasileira.174 

Há na doutrina autores defendendo a ideia de que a justificativa das imunidades 

tributárias é a ausência de capacidade contributiva. Conforme exposto, entretanto, as razões dos 

preceitos imunizantes não se encontram neste aspecto meramente econômico. Neste sentido, 

Denise Lucena acentua que nem todas as imunidades tributárias recaem sobre pessoas 

desprovidas de capacidade contributiva, e cita o exemplo da imunidade do livro, que tem 

fundamento na garantia constitucional da liberdade de expressão.175 

Do exposto, observa-se que a imunidade tributária é a impossibilidade de os entes 

titulares de competência tributária tributarem bens, coisas, fatos, pessoas ou situações, 

expressamente previstos no texto constitucional, em razão da vontade do legislador constituinte, 

expressada na delimitação da competência tributária, visando a preservar determinados valores 

socialmente relevantes da interferência estatal pela via da tributação. Por isso, a interpretação 

dos preceitos que veiculam imunidades deve ir além dos aspectos formais ou externos e buscar 

a vontade do legislador, por meio da interpretação teleológica. 

Na análise das diversas características das imunidades tributárias e das suas disposições 

nas normas constitucionais, é possível classificar as suas espécies sob diversas configurações. 

Dentre outras, elas podem ser classificadas: quanto aos tributos alcançados, em imunidades 

genéricas e específicas. São genéricas as previstas do art. 150, VI, da Constituição Federal, por 

alcançar todos os impostos previstos no Sistema Tributário Nacional; e específicas são as 

destinadas expressamente apenas a determinado tributo. Outra classificação que pode ser dada 

às imunidades, sem embargo das posições contrárias, é quanto à destinação das normas, 

segregando-as em subjetivas, objetivas ou mistas. As imunidades estabelecidas em razão da 

condição da pessoa beneficiária são subjetivas ou pessoais. Já as expressas em função da coisa 

 
173 BORGES, op. cit., 2007. p. 221.  
174 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra  da Silva . Comentários à constituição do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. vol. 4, t. 1. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 170-171. 
175 RODRIGUES, op. cit., p. 48. 
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ou objeto a que são destinadas, são imunidades objetivas. E mistas, as que consideram a 

condição da pessoa e o objeto, para serem efetivadas.176 

Além dessas classificações, a doutrina também classifica as imunidades tributárias em 

condicionadas e incondicionadas. Sobre esta classificação, Aires F. Barreto e Paulo Ayres 

Barreto assinalam que as imunidades incondicionadas são aquelas que independem de qualquer 

integração de norma infraconstitucional para efetivá-las e que as imunidades condicionadas só 

produzem efeitos com integração de norma infraconstitucional, em virtude da subordinação 

feita pela própria norma constitucional, como é o caso da prevista no art. 156, VI, c, que 

depende do atendimento de certos requisitos estabelecidos em lei177. 

No tocante às imunidades expressamente previstas na Constituição Federal de 1988, 

dentre as diversas hipóteses, destacam-se as previstas no seu art. 150, inciso VI, e §§ 2º e 4º, 

onde são encontradas as imunidades consideradas genéricas, por serem dirigidas a todos os 

entes da Federação e destinadas a vedar a incidência de quaisquer dos impostos previstos no 

Sistema Tributário Nacional que recaiam sobre o patrimônio, a renda e os serviços das pessoas 

indicadas.178 

Pelas normas dispostas nas alíneas do art. 150, VI, da Constituição Federal, todos as 

entidades políticas da Federação tiveram suas competências tributárias subtraídas no tocante à 

possibilidade de instituir seus respectivos impostos que incidam sobre o patrimônio, a renda e 

os serviços dos demais entes da Federação (recíproca), das entidades religiosas (templos de 

qualquer culto) e das entidades sem fins lucrativos indicadas. Além dessas, os entes federados 

também são impedidos de instituir impostos que recaiam sobre os meios de expressão cultural 

(livros, jornais, revistas etc.) e sobre os meios para divulgação de música e vídeo produzidos 

no Brasil e de autores brasileiros. 

Ainda sobre as imunidades genéricas, salienta-se a norma do art. 150, § 2º, que estende 

a imunidade recíproca das entidades políticas às suas autarquias e fundações públicas, 

impedindo que as pessoas políticas titulares de competência tributária instituam imposto que 

incida sobre o patrimônio, a renda e os serviços, vinculados às finalidades essenciais dessas 

entidades da Administração Pública Indireta ou às decorrentes dessas finalidades. Por outro 

lado, o 150, § 3º, ressalta que a imunidade recíproca não recai sobre o patrimônio, a renda e os 

serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas 

 
176 COSTA, Helena Regina. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 123-124. 
177 BARRETO, Aires F.; BARRETO, Paulo Aires. Imunidades tributárias: limitações constitucionais ao poder 

de tributar. São Paulo: Dialética, 2001, p.14-22. 
178 COSTA, op. cit., p. 135. 
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aplicáveis a empreendimentos privados. Esta inaplicabilidade da imunidade recíproca também 

é reforçada pela norma do art. 173, § 2º, do mesmo diploma, ao ressaltar que “[...] as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não 

extensivos às do setor privado”. 

Os Municípios, assim como os demais entes da Federação, no tocante ao exercício da 

competência tributária para instituir seus impostos, têm o campo de incidência dessa espécie 

tributária delimitado negativamente pelas imunidades genéricas previstas no art. 150, VI, e §§ 

2º e 4º, há instantes destacadas. No caso do ITBI, por exemplo, ele não pode incidir nas 

transferências onerosas de bens imóveis em que as pessoas protegidas pela norma imunizante 

figurem como adquirentes ou transmitentes. Por ser uma vedação genérica à instituição de 

impostos sobre as hipóteses elencadas, ela implicitamente se aplica, nos termos delimitados no 

art. 150 do texto constitucional, a qualquer imposto atribuído à União, aos Estados, aos 

Municípios e ao Distrito Federal que possam onerar o patrimônio, a renda e os serviços das 

pessoas protegidas e os bens expressamente imunizados. 

Por fim, destaca-se o fato de que em cada dispositivo constitucional destacado que iniba 

o poder de tributar dos entes federados há um valor socialmente relevante protegido e encerra 

vastas discussões, doutrinárias e jurisprudenciais, sobre seu alcance. Em razão do objeto de 

estudo, entretanto, não cabe sua abordagem aqui, haja vista tornar a matéria demasiadamente 

densa e desnecessária para os fins desta investigação. 

3.2.2 Imunidades específicas do ITBI 

Além das imunidades genéricas de impostos destacadas, nas atribuições de competência 

para instituir alguns outros tributos, também são encontradas normas que delimitam 

negativamente a competência para a instituição do tributo, como as destinadas a subtrair parcela 

da competência tributária outorgada aos Municípios e ao Distrito Federal, para instituir e cobrar 

o ITBI. Essas espécies de imunidades, nos termos das classificações expostas, são consideradas 

como imunidades específicas, por serem destinadas, expressamente, a delimitar a competência 

apenas de determinados entes políticos, em relação ao um tributo específico. 

No tocante ao ITBI, o texto constitucional limita negativamente a competência dos 

Municípios e do Distrito Federal no art. 156, II, no art. 156, § 2º, inc. I e no art. 184, § 4º. 

Portanto, pode ser afirmado que o referido imposto tem sua incidência constitucionalmente 

vedada na: i) transmissão dos direitos reais de garantia sobre imóveis; ii) transmissão de bens 

imóveis ou direitos reais sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em 
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decorrência da realização de capital social ou de cisão, fusão, incorporação ou extinção de 

pessoa jurídica; e iii) transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária179. 

Sobre essas vedações constitucionais à incidência do ITBI, ressalta-se que, apesar de 

pouco discutida pela doutrina, a norma prevista no art. 184, § 4º, que faz parte dos preceitos 

constitucionais que tratam da política de teor agrícola e fundiária e da reforma agrária, de 

competência da União, ao estabelecer que as operações de transferência de imóveis 

desapropriados para fins de reforma agrária são isentas de impostos federais, estaduais e 

municipais, também encarta uma imunidade tributária aplicável ao imposto sob análise. Nesse 

sentido, Paulo de Barros Carvalho destaca que, embora o legislador constituinte tenha utilizada 

o termo “isentos”, ela cuida de imunidade tributária, haja vista ser pacífico entre a doutrina a 

noção de que as normas constitucionais que vedem a instituição e a cobrança de tributos 

configuram imunidades tributárias180. 

Realizado este preâmbulo sobre as imunidades tributárias do ITBI, nas subseções 

sequentes, passa-se ao estudo das demais espécies de imunidades do imposto sob escólio. 

3.2.2.1 Imunidade relativa à transmissão de direitos reais de garantia 

No caso específico do ITBI, o legislador constituinte, ao atribuir competência aos 

Municípios para institui-lo, no art. 156, II, do texto constitucional, estabeleceu que estes entes 

também não podem tributar a transmissão de direitos reais sobre imóveis que tenha o fim de 

assegurar garantia, bem como sobre a cessão relativa à aquisição desses direitos. Essa vedação, 

que pode passar desapercebida na norma que atribuiu a competência tributária aos Municípios 

para poderem tributar a transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis, nos termos 

expostos, trata-se de uma imunidade específica desse imposto, em função da subtração de uma 

das espécies de direito real sobre imóveis do campo de incidência do imposto. 

Quanto à abrangência da imunidade específica ITBI em estudo, considerando que 

direito real é “[...] a regulação do poder dos homens sobre os bens e os modos de sua utilização 

econômica”181, portanto, definido pelas normas jurídicas, verifica-se no rol do art. 1.225, da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o atual Código Civil, que apenas os direitos 

reais de garantia182 relativos à hipoteca e à anticrese, previstos, respectivamente, nos incisos IX 

e X desse artigo, são relacionados a bens imóveis. Portanto, somente a transmissão desses dois 

 
179 CARVALHO, op. cit., 2013, p. 346. 
180 CARVALHO, op. cit., 2013, p. 344. 
181 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. atual. por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 7.  
182 “Direito real de garantia é o que confere ao credor a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do 

bem aplicado exclusivamente à sua sa tisfação” [Destaque do original]. (Ibid., p. 378). 
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direitos reais de garantia é protegida da incidência do ITBI, em razão da imunidade específica 

em foco. 

Sobre esse preceito constitucional relativo ao ITBI, Regina Helena Costa183, ao afirmar 

que “[...] a norma abrigada no art. 156, II, in fine, de cunho objetivo e político, alcança apenas 

os direitos reais de garantia sobre imóveis – hipoteca (Art. 1.473 do CC) e anticrese (Art. 1.056 

do CC)”, declara tratar-se de norma imunizante que visa a evitar a oneração do sujeito passivo 

do imposto. 

No mesmo sentido da imunidade tributária específica, Roque Carrazza assevera que, 

graças a esse dispositivo constitucional, os Municípios e o Distrito Federal não poderão exigir 

o ITBI das pessoas que realizam hipotecas e anticreses, que são direitos reais de garantia sobre 

bens imóveis.184 

Em síntese, por força da imunidade específica prevista no art. 156, II, in fine, o ITBI 

não pode incidir sobre a transmissão onerosa de direitos de garantia sobre imóveis relativos à 

hipoteca e à anticrese, reguladas, respectivamente, pelos arts. 1.473 a 1.505 e arts. 1506 a 1510, 

do Código Civil. 

3.2.2.2 Imunidade da transmissão de bens e direitos ao patrimônio de pessoa jurídica, em 

realização de capital social subscrito, ou em decorrência de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção de pessoas jurídicas 

A Constituição Federal de 1988, no ideal de proteção de alguns valores socialmente 

relevantes, estabeleceu que a República Federativa do Brasil visa, dentre outros objetivos, a 

estabelecer uma ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, com o fim assegurar a existência digna de todos e alcançar a justiça social. Este 

objetivo é assentado nos valores sociais do trabalho, na livre inciativa, na livre concorrência e 

na proteção da propriedade privada. Estes objetivos e seus fundamentos são extraídos das 

normas contidas no art. 1º, inciso IV, e no 170, caput e incisos II e IV, do texto constitucional. 

A relativização deste objetivo do Estado Brasileiro somente é admitida quando há outros 

valores socialmente relevantes em choque e em nome do interesse coletivo. A título de exemplo, 

aponta-se a proteção da propriedade privada, relativizada em nome do interesse público, quando 

expressamente foi estabelecido que a propriedade privada deve atender a sua função social (Art. 

5º, inciso XXIII e Art. 170, inciso III) e, caso não atenda, as pessoas competentes, nos casos 

 
183 COSTA, op. cit., p. 206. 
184 CARRAZZA, op. cit., p. 839.  
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expressamente previstos, podem compelir o proprietário a atender o interesse social ou até 

mesmo desapropriar o bem, em nome desse interesse maior (Arts. 182 e 184). 

O exposto acima, relativamente a um dos objetivos do Estado brasileiro, visa a destacar 

a ideia de que, no intuído de alcançar esse desiderato, foram estabelecidas normas limitativas 

ao poder tributário das pessoas políticas, que poderiam, via tributação, prejudicar o alcance dos 

objetivos traçados. Com efeito, há preceitos constitucionais que orientam o favorecimento 

tributário às sociedades cooperativas, às microempresas e às empresas de pequeno porte (Art. 

146, III, “c” e “d”); a adoção de critérios especiais de tributação para a prevenção de 

desequilíbrios da concorrência (Art. 146-A); e vedam expressamente a instituição e a exigência 

de tributos sobre determinados fatos, visando a facilitar a constituição de pessoas jurídicas e, 

consequentemente, fomentar o desenvolvimento econômico e social. 

No tocante à vedação à exigência de tributos objetivando fomentar a constituição, a 

transformação e a extinção de pessoas jurídicas185, a Lei Maior, no seu art. 156, § 2º, inciso I, 

limitou expressamente a competência tributária atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal 

para fins da instituição do ITBI. Nesse sentido, foi estabelecido que o imposto  

[...] 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. 

Relativamente a essa vedação constitucional à incidência do ITBI, por ser destinada 

exclusivamente a este imposto, é possível afirmar que se trata de uma imunidade tributária 

específica; e, em razão de ela imunizar fatos e não pessoas, pode ser considerada objetiva. Ainda 

sobre a classificação da imunidade tributária em estudo, observa-se que Helena Regina Costa a 

analisa sob o rótulo “imunidades específicas” e assevera que a referida norma imunizante tem 

natureza objetiva e política.186 

Da literalidade da norma imunizante exposta, destacam-se duas hipóteses de imunidades 

e uma condição para a efetivação delas. A primeira hipótese trata da vedação da incidência do 

ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em 

realização de capital. Já a segunda impede que o imposto incida sobre a transmissão de bens ou 

direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Em ambas as 

 
185 “Portanto, o artigo 156, parágrafo 2º, inciso, I, da CRFB/88 nada mais é que do que uma imunidade tributária 

que visa encorajar a atividade empresarial, livrando o contribuinte do ônus de sofrer uma exação já no momento 

em que resolve investir seus bens pessoais na atividade empresarial”. (TRAPLE, Guilherme. A imunidade absoluta 

à cobrança do ITBI em transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 

de capital. Revista Dialética de Direito Tributário . São Paulo: Dialética, n. 203, p. 86-90, ago. 2012, p. 90). 
186 COSTA, op. cit., p. 207. 
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situações, para que o imposto não incida, a pessoa adquirente não pode ter como atividade 

preponderante a compra e a venda desses bens ou direitos e a locação ou arrendamento 

mercantil de bens imóveis. Isto é, o imposto somente não incidirá quando a pessoa adquirente 

dos bens e direitos imobiliários, nas hipóteses previstas no texto constitucional, não realize 

preponderantemente atividades do ramo imobiliário. 

Observa-se que a condição estabelecida para a fruição da imunidade do ITBI é destinada 

apenas aos adquirentes dos bens e direitos nas situações expostas. Não interessam, portanto, as 

atividades exercidas pelo transmitente dos bens e direitos. 

Sobre os fatos imunizados, releva notar que, na primeira espécie da imunidade, ocorre 

incorporação de bens e direitos ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital social, 

quando alguém, na criação ou na alteração de pessoa jurídica, ingressa como sócio e a sua 

participação no capital social subscrito é integralizado por meio da transferência de bem imóvel 

ou de direito reais sobre imóveis. In casu, em função de a pessoa receber cotas ou ações do 

capital social em troca da transferência do bem ou direito, há onerosidade na transação, 

satisfazendo uma das condições determinadas para a incidência do imposto municipal. O 

legislador constituinte, no entanto, mesmo ante a onerosidade do ato de transmissão dos bens e 

direitos, visando a facilitar o exercício de atividades econômicas por meio de empresas, vedou 

a incidência do ITBI nas situações e condições expostas. 

Na segunda hipóteses de fatos imunizados da incidência do ITBI, o texto constitucional 

consignou que a transmissão de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis realizada em 

decorrência de cisão, fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica também não pode ser 

alcançada pelo imposto, quando a pessoa não realize preponderantemente as atividades vedadas 

para que ocorra a não incidência constitucional. A cisão, fusão e incorporação de pessoa jurídica 

são espécies de alterações ou modificações na estrutura e conformação societária, que visam a 

facilitar a mudança da forma societária e a transmissão do patrimônio sem a dissolução.187/188 

 
187 BUGARELLI, Valdírio. Manual das sociedades anônimas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1993, p. 236. 
188 Sobre as modalidades de modificações de pessoa jurídica, observa-se que a cisão de pessoa jurídica é a operação 

na qual uma sociedade transfere parcela de seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para este 

fim ou já existentes, extinguindo-se a pessoa cindida, se houver a transferência de todo o patrimônio, ou dividindo -

se o seu capital, se a versão for parcial. Ao passo que, na fusão, mais de uma sociedade se unem para formar uma 

nova, que lhes sucederá nos direitos e obrigações. Já na incorporação, uma ou mais sociedades são absorvidas por 

outro, que lhe sucede em todos os direitos e obrigação. (MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa 

comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades empresárias, fundo de comércio. 35. ed. atual. por 

Carlos Henrique Abrão. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 327-331). 
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Já a extinção189/190 ocorre quando a sociedade é desfeita e o patrimônio é revestido para os 

sócios. 

Quanto à condição estabelecida para a efetivação da imunidade da transmissão de bens 

e diretos em realização de capital social subscrito ou em decorrência de fusão, incorporação, 

cisão ou extinção de pessoas jurídicas, destaca-se o fato de que o CTN, em seu art. 37, § 1º, 

estabelece que a preponderância das atividades vedadas ao gozo da imunidade tributária ocorre 

quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente 

forem decorrentes das atividades mencionadas. 

Sobre esta limitação, destaca-se o fato de que a verificação da receita preponderante 

deve considerar a receita operacional, aquela resultante do desenvolvimento das atividades 

integrantes do objeto social da empresa. Deve, no entanto, observar as atividades efetivamente 

desenvolvidas, que prevalecem sobre aquelas previstas no objeto social da pessoa adquirente 

dos bens e direitos.  Isto é, para os fins expostos, o que interessa é a receita auferida das 

atividades realizadas e não as atividades descritas como objeto social da pessoa jurídica 

adquirente.191 

O CTN também estabelece, no art. 37, §§ 1º e 2º, dois lapsos de exercício de atividades 

para fins da verificação da preponderância das atividades vedadas. De acordo com estas normas, 

quando a pessoa jurídica adquirente dos bens e direitos tiver iniciado suas atividades em tempo 

maior que dois anos antes da data da aquisição, a preponderância será verificada nos dois anos 

anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição. Já quando a pessoa iniciar atividades após 

a aquisição ou a menos de dois anos antes dela, a preponderância será apurada nos três primeiros 

anos seguintes à data da aquisição dos bens e direitos. 

Observa-se que as determinações contidas nos parágrafos do art. 37 do CTN são apenas 

diretrizes para a verificação da atividade preponderante do contribuinte. Isto é, os prazos 

fixados apenas indicam parâmetros para identificar a limitação normativa relativa à 

preponderância das atividades do adquirente. Por isso, se a adquirente dos bens e direitos já era 

preexistente há mais de dois anos e exerceu preponderantemente as atividades vedadas antes da 

 
189A extinção é o processo de término da personalidade jurídica da sociedade empresária, ao passo que a dissolução 

é o ato que desencadeia o processo de extinção da pessoa jurídica ou desvincula um dos sócios da sociedade, pelo 

desfazimento do ato constitutivo. (COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresas. 

25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 204). 
190 A dissolução dá-se de pleno direito, por decisão judicial ou por decisão da autoridade administrativa. Ocorrendo 

a dissolução da sociedade por uma dessas modalidades, inicia -se a fase de liquidação do seu patrimônio e finda -

se com a sua extinção (MARTINS, op. cit., p. 322). 
191 BARRETO, Aires F. ITBI: transmissão de bens imóveis da empresa “A” para as empresas “B” e “C” - conceito 

de “atividade preponderante”, a  imunidade específica prevista no artigo 156, parágrafo 2º, I, da CF, observância 

dos requisitos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 37 do CTN. Revista Dialética de Direito Tributário . São Paulo: 

Dialética, n. 166, p. 151-169, jul. 2009, p. 165-166. 
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incorporação, a administração tributária já pode exigir o imposto. Por outro lado, se a pessoa 

jurídica iniciou sua atividade há menos de dois ou após a aquisição dos bens e direitos, em razão 

de a preponderância das atividades vedadas somente poder ser verificada nos três anos 

subsequentes ao fato, a administração tributária deverá conceder a imunidade tributária sob 

condição. Podendo, no entanto, enquanto não decair do direito de formalizar o crédito tributário, 

exigir o imposto na hipótese de, nos três anos posteriores à aquisição, ser verificada receita 

preponderante de negócios imobiliários.192 

Conforme o período de apuração aplicado ao caso concreto, sendo verificado que a 

receita decorrente das atividades vedadas é preponderante em relação às demais atividades da 

pessoa, a imunidade tributária em questão é afastada e, obviamente, se caracterizada a 

transmissão de bem imóvel ou direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, haverá o 

fenômeno da incidência tributária e o imposto será devido, desde a data de ocorrência do fato 

gerador. Esta incidência ocorrerá, obviamente, se o titular da competência tributária para exigir 

o ITBI houver instituindo o imposto, por meio da edição de lei por seu Poder Legislativo. 

Acerca da abrangência da imunidade tributária sobre comentário, observa-se que ela 

deve ser interpretada com a finalidade de se buscar a razão política da sua prescrição, de modo 

a desvendar o seu real objetivo. A interpretação literal ou restritiva da norma imunizante pode 

implicar a frustação dos objetivos buscados pelo legislador constituinte. Por isso, os aplicadores 

do Direito, no emprego da norma aos casos concretos, devem sempre observar o verdadeiro 

sentido da norma que limita a incidência tributária. 

Nesse sentido, analisando a imunidade em foco sob a exegese do método teleológico, 

salienta-se que essa imunidade tributária não tem outro fim, que não seja permitir a entrada de 

pessoas naturais e jurídicas no mercado, assentindo na integralização de capital social não só 

mediante a disponibilidade de dinheiro, mas também por meio de transmissão de bens imóveis 

sem a incidência de imposto. Assim, também, visa a permitir que as empresas se reorganizem 

para sua sobrevivência e para ter condições de concorrer com os grandes conglomerados 

econômicos no mercado globalizado, utilizando os mecanismos da cisão, fusão e incorporação 

de sociedades, previstas no âmbito do Direito Societário. Tudo isso visa ao dinamismo das 

relações societárias e não deve encontrar obstáculos no Estado, salvo nos casos descritos em 

lei, pois ele depende do mercado para arrecadar tributos e, assim, desenvolver políticas 

públicas. 

 
192 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 12. ed. atual. por Mizabel Abreu Machado Derzi. Rio de 

Janeiro: Forense, 2013, p. 370. 
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Ainda sobre o objetivo da imunidade tributária em estudo, destacam-se os ensinamentos 

de Sacha Calmon Navarro Coêlho193, no sentido de que “[...] a regra colima facilitar a 

mobilização dos bens de raiz e sua posterior desmobilização, de modo a facilitar a formação, a 

transformação, a fusão, a cisão e a extinção de sociedades civis e comerciais, não embaraçando 

com o ITBI a movimentação dos imóveis, quando comprometidos com tais situações”. 

Na mesma linha, Guilherme Traple194 exprime que “[...] a atividade empresarial é que 

gera desenvolvimento para o País, que custeia a máquina pública, a seguridade social, gera 

empregos e distribui rendas”. Portanto, quando o legislador constituinte resolveu imunizar da 

incidência de impostos a transmissão de bens e direitos ao patrimônio de pessoa jurídica, na 

realização de capital social subscrito, ele está incentivando a realização de atividade empresarial 

e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do País, como um dos objetivos 

do Estado brasileiro. 

Acerca da abrangência da imunidade tributária sob exame, Roque Antonio Carrazza 

acentua entender que também está abrangida por ela a desincorporação de imóvel do patrimônio 

de pessoa jurídica, decorrente da redução de capital, quando ele for restituído ao mesmo 

alienante, em razão de operar-se a extinção parcial da empresa.195 

A não incidência do ITBI na situação citada no parágrafo anterior encontra-se 

expressamente prevista no art. 36, parágrafo único, do CTN. Conforme exposto, no entanto, a 

imunidade tributária é norma constitucional que delimita competência tributária. Portanto, 

ressalvados os casos de imunidades condicionadas a requisitos infraconstitucionais, é na Lei 

maior que deve ser buscado o alcance dos preceitos imunizantes e não em norma 

infraconstitucional. Segundo já exposto, a competência do legislador infraconstitucional para 

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, por meio de lei complementar, é 

adstrita às balizas das normas constitucionais. 

Sobre a não incidência do ITBI prevista no art. 36, p. único, do CTN, José Alberto 

Oliveira Macedo assevera que tal dispositivo trata de não incidência que o legislador 

complementar não tem competência para instituir, pelo fato de haver vedação constitucional à 

concessão de isenções heterônomas. O citado autor continua na defesa da não recepção da 

norma, afirmando que o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição de 1988, “[...] foi expresso quanto 

à imunidade também para os casos de extinção, antes tratada no parágrafo único do art. 36, 

 
193 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro . 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2012. p. 338. 
194 TRAPLE, op. cit., p. 90. 
195 CARRAZZA, op. cit., p. 841-843. 
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CTN, quando tratava de desincorporação de bens imóveis do patrimônio de pessoa jurídica a 

que tinham sido conferidos”. 196 

Em razão do exposto, aceitar o fato de que o ITBI não incide na desincorporação de 

imóvel do patrimônio de pessoa jurídica, em redução de capital social, com base na citada 

norma do CTN, ter-se-ía uma isenção heterônoma, vedada pela Constituição Federal (Art. 151, 

III). Quando o legislador constituinte quis autorizar ao Congresso Nacional conceder benefício 

fiscal de tributo que não seja de competência da União, ele fez isso expressamente. Neste 

sentido, existe a previsão do art. 156, § 3º, inciso II, que autoriza ao legislador complementar 

conceder isenção heterônoma do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 

as exportações de serviços. 

Portanto, a referida exegese de Roque Carrazza só pode ser vista como uma 

interpretação ampla do preceito constitucional em estudo, considerando o seu objetivo. Partindo 

da premissa de que, se a imunidade alcança a incorporação de bens e direitos ao patrimônio de 

pessoa jurídica e a retirada na sua extinção, ela também alcança a situação intermediária, 

quando da saída de um dos sócios da pessoa adquirente do bem ou do direito. É preciso ter 

cautela, entretanto, com essa interpretação para não dar azo a compra e venda de imóvel 

disfarçada. Como bem observou, todavia, o referido autor, a imunidade em foco só é cabível na 

hipótese de o bem ou o direito ser restituído ao sócio transmitente ou cedente. 

Em síntese, em razão das imunidades tributárias específicas estabelecidas com o fim de 

incentivar a realização de atividades empresariais, o ITBI não pode incidir sobre: i) a 

transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 

capital; e ii) a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou 

extinção de pessoa jurídica. Em ambas as hipóteses, no entanto, o adquirente não pode auferir 

mais de cinquenta por cento da sua receita operacional decorrente das atividades de compra e 

venda desses bens ou direitos, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, consoante 

o definido no art. 37, §§ 1º e 2º, do CTN.  

 
196 MACEDO, op. cit., p. 161-162. 



 

 

4 A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ITBI 

No campo do Direito Tributário, assim como em qualquer ramo do Direito, para que o 

órgão administrativo ou judicial atue na exigência das consequências de determinada relação 

jurídica que se instaurou, é necessário que ocorra a incidência da regra jurídica sobre 

determinada hipótese de incidência prevista nela e que a pessoa obrigada a prestar os efeitos 

jurídicos instaurados tenha desrespeitado o seu dever.197 

Em decorrência dessa premissa, para que um agente fiscal possa formalizar o crédito 

tributário de qualquer tributo, por meio do lançamento tributário, é necessário que tenha havido 

a incidência da norma jurídica tributária sobre a sua hipótese de incidência tributária. Bem 

assim, para fins dos objetivos da pesquisa, haja a decisão de desconsiderar um ato ou negócio 

jurídico realizado com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador do ITBI, também é 

necessário identificar se a norma jurídica tributária prescritiva das hipóteses de incidência do 

imposto incidiu concretamente sobre a situação jurídica nela prevista. Para tanto, é preciso o 

conhecimento da regra-matriz de incidência do imposto e da sua estrutura. Só assim, será 

possível compreender melhor o fenômeno jurídico-tributário sob exame. 

O estudo da regra-matriz de incidência e de sua hipótese de incidência tributária é 

fundamental para qualquer investigação científica do Direito Tributário. Como adverte Alfredo 

Augusto Becker, o correto conhecimento dos vocábulos e expressões jurídicas é de suma 

importância para evitar a adoção de premissas equivocadas e chegar a conclusões erradas.198 

Portanto, para aportar ao objetivo proposto no introito, impõe-se o estudo das categorias 

jurídicas que integram o Direito Tributário para saber distinguir, por exemplo, a regra jurídica 

e sua estrutura, a hipótese de incidência e o fato gerador, assim como os aspectos ou critérios 

antecedentes e consequentes da regra-matriz de incidência tributária. É o que passa a ser feito. 

4.1 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL: REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA E SUA 

ESTRUTURA 

Paulo de Barros de Carvalho199, lecionando sobre a regra-matriz de incidência tributária, 

acentua que ela, como subproduto da teoria da norma jurídica, é um instrumento que organiza 

o texto bruto da norma jurídica positivada, visando à compreensão da mensagem legislativa em 

um contexto comunicacional racionalmente estruturado. Ela, como recurso epistemológico útil 

para a compreensão do fenômeno jurídico-tributário, é estruturada no antecedente, que 

 
197 BECKER, op. cit., p. 339. 
198 Ibid., p. 337. 
199 CARVALHO, op. cit., 2011, p. 146-147. 
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prescreve o fato jurídico hipotético, e no consequente, que estabelece a consequência jurídica 

do acontecimento factual previsto na hipótese. 

Mais detalhadamente, ainda na esteira do pensamento de Paulo de Barros de 

Carvalho200, nas normas jurídicas que instituem tributos, o poder legislativo competente 

formula conceitos, elege traços característicos de fatos da realidade social, selecionado aqueles 

representativos de riqueza econômica que objetiva jurisdicizar, estabelecendo recorte do fato 

bruto. Para ele, a formulação abstrata redigida pelo legislador é a hipótese tributária, relacionada 

a condições espaço-temporais. A hipótese tributária não se confunde com o fato social bruto, 

que é o fato jurídico tributário, o seu núcleo.  Portanto, a descrição do fato social significativo 

de riqueza aponta os critérios para sua identificação no mundo real, quando da sua ocorrência. 

Essa descrição contém os critérios material, especial e temporal, que representam, 

respectivamente, o núcleo do acontecimento fático e seus condicionantes de lugar e momento 

da sua ocorrência. 

Nessa mesma linha de pensamento, Geraldo Ataliba201 assinala que, em razão de o 

tributo ser obrigação decorrente de lei, é necessária uma descrição legal hipotética, genérica e 

abstrata de um fato ou de circunstâncias de fato que irá determinar o surgimento da obrigação 

tributária, quando da realização concreta do fato previsto, a qual ele denomina de hipótese de 

incidência. Para esse autor, “[...] a hipótese de incidência é a descrição legislativa 

(necessariamente hipotética) de um fato a cuja ocorrência in crocretu a lei atribui força jurídica 

de determinar o nascimento da obrigação tributária”202. 

Com outros termos, mas com o mesmo sentido, Hugo de Brito Machado203 ensina que 

a hipótese de incidência tributária é a descrição do fato ou da situação de fato, feita pela norma 

instituidora do tributo, situada no plano da abstração. Quando essa descrição hipotética se 

encontra no plano constitucional, é apenas a regra que atribui competência tributária e descreve 

a regra-matriz de incidência tributária. Assim, para o citado autor, a regra-matriz de incidência 

é a delimitação da competência tributária para instituir um tributo e a hipótese de incidência é 

a descrição hipotética do fato ou conjunto de fatos tributáveis, no plano das leis instituidoras do 

tributo. 

 Com vistas a evitar confusões terminológicas, é necessário esclarecer que a hipótese de 

incidência tributária não se confunde com o fato gerador da obrigação tributária. A expressão 

 
200 CARVALHO, op. cit., p. 148. 
201 ATALIBA, op. cit., p. 53-64. 
202 Ibid., p. 76. 
203 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria geral do direito tributário . São Paulo: Malheiros, 2015. p. 248-249. 
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“fato gerador” é comumente utilizada pelo legislador e por alguns doutrinadores para designar 

o enunciado legal descritivo do fato tributável, ao passo que seu sentido terminológico é outro. 

Acerca disso, Alfredo Augusto Becker, lecionando sobre a hipótese de incidência 

tributária, afirma que essa expressão designa o que outros autores denominam de suporte fático, 

fattispecie, fato gerador etc. Quanto à expressão fato gerador, que é a mais utilizada pela 

doutrina brasileira, é também a mais infeliz, porque, para que ocorra uma relação jurídica 

tributária, é necessário que, previamente, tenha ocorrido a incidência da regra jurídica sobre o 

fato gerador.204 

Já Geraldo Ataliba designa a descrição legal hipotética do fato tributável de “hipótese 

de incidência” e o fato concreto de “fato imponível”. Para ele, o fato imponível é o 

acontecimento fático concreto, material, e que corresponde à figura abstrata descrita na lei.205 

Portanto, a hipótese de incidência tributária e o fato gerador são duas realidades 

distintas. A primeira, conforme exposto, é a descrição hipotética de fatos da realidade social 

signo-presuntiva de capacidade econômica. Já a segunda expressão representa a verificação 

concreta da hipótese prevista na norma. 

Quanto à composição da regra-matriz de incidência, Alfredo Augusto Becker206 leciona 

que, ao se interpretar a lei, deve-se determinar a estrutura lógica da regra jurídica, devendo-se, 

primeiramente, investigar a composição da hipótese de incidência, procurando-se distinguir o 

elemento que é o seu núcleo, os demais elementos adjetivos e as coordenadas de tempo e de 

lugar que condicionam a hipótese de incidência. Para ele, “[...] nas regras jurídicas de 

tributação, o núcleo da hipótese de incidência é sempre a base de cálculo”. Já os elementos 

adjetivos determinam maior ou menor especificidade do núcleo, sendo um deles o que vincula 

a hipótese de incidência a alguém. 

Já Paulo Barros de Carvalho207, com precisão, assevera que a norma jurídico-tributária 

contém uma hipótese (antecedente normativo) e uma consequência (consequente). Na hipótese 

de incidência, encontram-se o aspecto, critério ou elemento material (comportamento das 

pessoas) e seus condicionantes de tempo (critério temporal) e de lugar (critério espacial). 

Enquanto isso, no consequente, são encontrados o critério pessoal, que determina as pessoas da 

relação jurídica, e o critério quantitativo, estabelece os parâmetros para determinar o quantum 

debeatur da obrigação tributária, como a base de cálculo e a alíquota. 

 
204 BECKER, op. cit., p. 336-337. 
205 ATALIBA, op. cit., p. 67. 
206 BECKER, op. cit., p. 348. 
207 CARVALHO, op. cit., 2012, p. 236. 
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Ainda quanto à estrutura da hipótese de incidência, Geraldo Ataliba208 assinala que a 

hipótese de incidência se exprime sob vários aspectos explícitos e implícitos na lei ou no 

sistema jurídico, que integram sua unidade. Nessa linha, esse autor, designa os aspectos pessoal, 

material, temporal e material como essenciais para designar hipoteticamente os sujeitos da 

obrigação e o conteúdo substancial, o local e o momento do seu nascimento. 

Ante o exposto, observa-se que Geraldo Ataliba não cita o aspecto quantitativo como 

integrante da hipótese de incidência tributária, mas, em outra passagem, quando aborda 

exclusivamente um dos elementos integrantes deste aspecto, ele destaca “[...] a perspectiva 

dimensional da hipótese de incidência se costuma designar de base de cálculo, base tributável 

ou base imponível”. Em outros termos, para ele, a base imponível é o aspecto dimensional do 

aspecto material da hipótese de incidência209. Nesse sentido, ele segue a linha de Alfredo 

Augusto Becker, para quem a base de cálculo se confunde com o núcleo da hipótese de 

incidência. 

Em função de a base de cálculo e a alíquota serem elementos que dimensionam o 

quantum da obrigação tributária, não resta dúvida acerca da existência de um aspecto 

quantitativo que integra a regra-matriz de incidência dos tributos. 

Portanto, estudar a regra-matriz de incidência tributária é identificar na hipótese 

tributária o fato social escolhido para dar origem à relação jurídico-tributária (critério material), 

bem como o momento (critério temporal) e o local (critério especial) da ocorrência desse fato. 

Já na consequência da incidência da norma jurídica no fato concreto previsto nela, é necessário 

identificar os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica (critério pessoal ou subjetivo) e os 

elementos que permitirão determinar o valor do tributo a pagar (critério quantitativo). 

Em decorrência das definições e distinções conceituais da regra-matriz de incidência, 

da sua estrutura, do fato gerador da obrigação tributária e do fenômeno da incidência tributária, 

evidencia-se que, para identificar se a concretização de determinado ato, fato ou negócio 

jurídico enseja o nascimento de relação jurídica tributária, é necessário conhecer a regra-matriz 

de incidência do tributo objeto do estudo, especialmente o antecedente da regra jurídica, a 

hipótese tributária, que prescreve o fato jurídico hipotético (o critério material) e suas 

circunstâncias de tempo e de lugar. Só assim, o intérprete, ante o fato concreto ocorrido, terá 

condições de identificar a ocorrência ou a inocorrência do fato jurídico tributário, bem como se 

ocorreu ou não a prática de ato simulado com vistas a evitar o pagamento do tributo. 

 
208 ATALIBA, op. cit., p. 76-78. 
209 Ibid., p. 108. 
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Nas seções seguintes será analisada a hipótese de incidência tributária do ITBI para fins 

de clarificar os fatos sujeitos à incidência desse imposto, bem como as circunstâncias de tempo 

e lugar, que delimitam o instante e o local do nascimento da obrigação tributária, e seus aspectos 

consequentes. Em outros termos, serão estudados os aspectos material, temporal, espacial, 

pessoal e quantitativo da hipótese de incidência desse imposto municipal. 

4.2 ASPECTO MATERIAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI 

A hipótese de incidência tributária, também denominada na legislação tributária e por 

alguns doutrinadores, como “fato gerador”, prescreve os fatos da realidade social que servirão 

de base para a exigência de tributo e as condições de tempo e lugar da incidência tributária. 

Portanto, para a identificação da ocorrência concreta do fato prescrito na hipótese, é necessário 

saber extrair da regra jurídica o seu núcleo e os elementos adjetivos que a delimitam. 

Para esse fim, nesta seção estuda-se esse núcleo da hipótese normativa de incidência do 

ITBI, que contém o comportamento das pessoas capaz de instaurar a relação jurídica tributária, 

após sua concretização nas condições estabelecidas na lei. Esse elemento central da hipótese de 

incidência é denominado pela doutrina de aspecto, critério ou elemento material. que não se 

confunde com a própria hipótese. 

Quanto ao conteúdo da regra jurídica que estabelece o aspecto material da hipótese de 

incidência do ITBI, destacam-se os ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho acerca da 

exegese da matéria. Para ele, esse aspecto é representado por um verbo e um complemento 

previsto na norma jurídica tributária; e que, no tocante ao ITBI, embora o legislador constituinte 

não tenha estabelecido expressamente o verbo que expresse o seu critério material, pela 

interpretação sistemática dos preceitos definidores da regra-matriz de incidência do imposto, é 

possível deduzi-lo como sendo o verbo “realizar” e seus sinônimos, como “praticar”, “efetuar”, 

“efetivar” etc. Já quanto ao complemento, o legislador foi expresso, ao estabelecer que o 

imposto incide sobre a “[...] transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, [...]”210. 

Dessa orientação extrai-se que a determinação do aspecto material da hipótese de 

incidência do ITBI nas normas que tratem da matéria é feita pela identificação do verbo que 

representa a situação eleita como fato tributável e dos complementos que a especificam, sem, 

no entanto, se afastar das materialidades contidas na regra-matriz de incidência do imposto, 

estabelecida pelo texto constitucional. 

 
210 CARVALHO, op. cit., 2013, p. 347. 
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Nesse sentido, retomando o enunciado descritor da competência tributária outorgada aos 

Municípios e ao Distrito Federal para instituir o ITBI, conforme previsto no art. 156, II, da 

Constituição Federal, ressalta-se que esses entes políticos podem instituir imposto sobre “[...] 

transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição”. 

Desse preceito, considerando que as normas jurídicas que atribuem e delimitam, positiva 

e negativamente, a competência tributária traz na regra-matriz de incidência tributária, mesmo 

que implicitamente, as hipóteses de incidência possíveis. Extrai-se, em análise ainda superficial, 

o fato de que os Municípios e o Distrito Federal somente podem instituir o imposto sobre 

negócios jurídicos que resulte de transmissão onerosa, por atos inter vivos, de bens imóveis e 

de direitos reais sobre imóveis; bem como sobre a cessão onerosa, por atos inter vivos, de 

direitos relativos à aquisição desses bens e direitos. 

Nesse sentido, Aliomar Baleeiro ensina: 

Assim, quaisquer atos ou negócios jurídicos, independentemente de registo, que 

transfiram o bem imóvel, a  qualquer título (compra e venda, dação em pagamento, 

promessa de venda inteiramente quitada e transcrita no registro), ou os direitos reais 

sobre imóveis, como a enfiteuse, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação e as 

rendas constituídas sobre imóveis, e, ainda as cessões desses direitos reais, submetem-

se ao imposto municipal.211 

Ainda quanto à delimitação das hipótese de incidência do ITBI, ressalta-se que, por 

força das imunidades tributárias aplicáveis a esse imposto, não estão compreendidas entre os 

atos de transmissão ou de cessão de direitos relativos a bens imóveis sujeitos ao imposto: i) as 

transmissões ou cessões que as entidades previstas no art. 150, VI e § 2º, do texto constitucional, 

poderiam figurar na condição de contribuinte do imposto; ii) a transmissão dos direitos reais de 

garantia sobre imóveis; iii) a transmissão de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis 

incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em decorrência da realização de capital social 

ou de cisão, fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica, salvo se atividade 

preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens e direito ou a locação e o 

arrendamento mercantil de bens imóveis; e iv) a transferência de imóveis desapropriados para 

fins de reforma agrária os direitos reais de garantias. 

 
211 BALEEIRO, op. cit., 2013, p. 366. 
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4.2.1 O aspecto material da hipótese de incidência do ITBI no CTN 

Conforme ressaltado anteriormente, no tocante aos impostos, é necessário que os entes 

titulares da competência tributária, além dos limites das normas constitucionais que outorgaram 

o poder de tributar, observem a definição de fato gerador estabelecida em lei complementar, 

aprovada pelo Congresso Nacional, que trata de normas gerais em matéria de legislação 

tributária. Portanto, em razão desse requisito e em decorrência de o critério material da hipótese 

de incidência tributária corresponder a um dos aspectos que o legislador constituinte denominou 

de fato gerador, no estudo do aspecto da hipótese de incidência em questão, é necessário 

observar também o que a lei complementar disponha sobre a matéria, em cotejo com as regra-

matriz de incidência traçada pela Constituição. 

A esse respeito, destacam-se as normas contidas no art. 35, caput e incisos, do CTN, 

recepcionadas pelo atual ordenamento jurídico, que prescrevem os fatos que eram sujeitos à 

incidência do antigo Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 

Relativos, nos seguintes termos: 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis 

e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 

I - a  transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis 

por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;  

II - a  transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos 

reais de garantia; 

III - a  cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores 

distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 

Em razão de essas normas terem sido aprovadas sob a égide de outro ordenamento 

jurídico e serem relativas a fatos repartidos nas competências tributárias dos Municípios e dos 

Estados-membros, é necessário que elas sejam interpretadas de acordo com os atuais preceitos 

normativos constitucionais que estabelecem as regras-matrizes de incidência dos impostos 

estadual e municipal. 

Nesse sentido, Kiyoshi Harada, na exposição que faz acerca do fato gerador do ITBI, 

garante que, da leitura das normas do art. 35 do CTN em confronto com as atuais normas 

constitucionais, os elementos nucleares do fato gerador do ITBI são: 

I - a  transmissão inter vivos, a  qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do 

domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física, como definido na lei 

civil; 

II - a  transmissão inter vivos, a  qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

III – a  cessão, por ato oneroso, de direitos relativos às transmissões referidas nos 

incisos I e II.212 

 
212 HARADA, op. cit., p. 125. 
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Para o citado autor, o elemento nuclear do fato gerador, o qual ele também denomina de 

elemento objetivo do fato gerador, é o ato ou fato descrito abstratamente na norma jurídica 

capaz de fazer nascer a obrigação tributária, quando da sua realização concreta213. Portanto, o 

elemento nuclear ou objetivo do fato gerador corresponde ao aspecto material da hipótese de 

incidência tributária em estudo. 

Dos elementos nucleares da hipótese de incidência do ITBI, expostos pelo citado autor, 

observa-se que ele aplicou na exegese dos dispositivos do art. 35 do CTN interpretação 

conforme a Constituição, acrescentando aos fatos descritos os requisitos traçados pelas normas 

constitucionais que atribuíram e delimitaram a competência aos Municípios e ao Distrito 

Federal. 

O acréscimo das expressões “inter vivos” e “ato oneroso” aos preceitos do CTN decorre 

do fato de a norma constitucional estabelecer que os titulares da competência somente podem 

instituir o imposto em relação aos fatos que sejam onerosos e realizados entre pessoas vivas. A 

consequência lógica desses preceitos é que os fatos ocorridos em causa mortis e decorrentes de 

doação, que operem transmissão gratuita dos bens e direitos, ficam excluídos da incidência do 

imposto municipal. 

 Já no tocante à referência de que os bens e direitos passíveis da incidência do ITBI seja 

relativos apenas a bens imóveis, opera o efeito de afastar da incidência do imposto municipal 

os bens móveis e os direitos reais que não recaiam sobre bens imóveis, bem como aqueles 

direitos que, embora relativos a essa espécie de bem, tenham a função de servir de garantia para 

assegurar a amortização de operação de crédito. 

Do exposto, em relação às regras jurídicas constitucionais e do CTN, bem assim dos 

critérios de interpretação expostos, é possível extrair que as materialidades que os Municípios 

e o Distrito Federal podem estabelecer em suas leis, como núcleos da hipótese de incidência do 

ITBI, são: 

I - realização de transmissão onerosa, por atos inter vivos: 

a) da propriedade e do domínio útil de bens imóveis; 

b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantias; 

II - realização de cessão onerosa, por atos inter vivos, de direitos relativos à aquisição 

dos bens e direitos descritos no item I. 

Outro aspecto que merece destaque sobre as materialidades da hipótese de incidência 

do ITBI é que os legisladores constituinte e complementar lançaram mão de institutos do Direito 

 
213 HARADA, op. cit., p. 101. 
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privado para delimitar a competência tributária dos entes aos quais foi outorgado poder para 

instituir o imposto. Em razão deste fato, para a correta compreensão dos conceitos de bem 

imóvel, propriedade, domínio útil, direitos reais, bem como do modo como são realizadas a 

transmissão e a cessão das espécies de bens e direitos, que integram o aspecto material da 

hipótese de incidência do ITBI, é necessário fazer a integração das normas de Direito Tributário 

pelas normas contidas no Direito privado, especificamente, das normas relativas aos direitos 

reais, do sub-ramo Direito Civil. 

Nessa tarefa de integração das normas de Direito Tributário pelas do Direito privado, 

entretanto, é necessário observar o disposto no art. 110 do CTN, que veda a lei tributária e, 

consequentemente, o intérprete alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, 

conceitos e formas da seara jurídica privada, utilizados pelo Direito Tributário. 

Desses institutos do Direito privado utilizados pelas normas tributárias para estabelecer 

a regra-matriz de incidência do ITBI, relativamente ao elemento nuclear da hipótese de 

incidência, certamente, os mais importantes são os termos “transmissão” e “cessão”, haja vista 

eles serem utilizados para delimitar a ação da vida das pessoas que faz surgir a obrigação 

tributária do imposto in casu. 

A “transmissão” e a “cessão” determinam o fato imponível, que são qualificados pelos 

demais elementos da hipótese de incidência tributária; não sendo, portanto, qualquer 

transmissão, mas só aquela que seja “onerosa”, “inter vivos” e relativa à “propriedade ou o 

domínio útil de bens imóveis” ou a “direitos reais sobre bens imóveis”. Já, a cessão sujeita ao 

ITBI é somente aquela que seja “onerosa” e relativa a direitos de aquisição de propriedade ou 

o domínio útil de bens imóveis ou de direitos reais sobre essa espécie de bem. 

Sobre a transmissão que caracteriza a incidência do imposto, Sacha Calmon Navarro 

Coêlho214 acentua que “[...] o fato jurígeno se dá pela transmissão jurídica da propriedade 

(transcrição do título aquisitivo no registro próprio e pelas outras formas previstas em lei)”. 

Em outros termos, no tocante a materialidade do ITBI, Aires F. Barreto215 ressalta que 

a transmissão de imóveis decorre “[...] não é só ato ou negócio jurídico apto à transmissão da 

propriedade, assim como não é só o ato jurídico da transcrição, mas o fato-efeito da transmissão 

imobiliária, resultante da conjugação destes dois fatores”. Para ele, o termo “transmissão” 

indica o fato de que os Municípios e o Distrito Federal terão aptidão para instituir o imposto, 

que é “[...] o fato da transferência, da passagem, da mudança, do trânsito, da translação do 

direito de propriedade do imóvel do patrimônio de alguém para o patrimônio de outrem”. 

 
214 COÊLHO, op. cit., p. 337. 
215 BARRETO, Aires F. Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 284-285. 
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No mesmo sentido, Roque Antonio Carrazza216 assevera que a transmissão é do direito 

de propriedade imobiliária e não o bem imóvel e que ela só opera efeitos quando ocorre o 

registro (transcrição) do título aquisitivo da propriedade. 

Em razão de os termos “transmissão” e “cessão” também serem utilizados para 

demarcar o momento da ocorrência do fato jurídico tributável pelo imposto, eles são apreciados 

detalhadamente no estudo do aspecto temporal da hipótese de incidência. 

4.2.2 O aspecto material da hipótese de incidência do ITBI na legislação municipal 

Haja vista as normas gerais que delimitam o aspecto material da hipótese de incidência 

do ITBI, considerando que a Constituição da República e a lei complementar não instituem 

tributo, mas sim a lei editada pelo ente titular da competência tributária217, buscou-se na 

legislação tributária do Município de Fortaleza e de mais dois municípios, tomados 

aleatoriamente, como eles definem este aspecto da hipótese de incidência do imposto. 

Da análise das leis dos Municípios de Fortaleza, Salvador e São Paulo, no tocante a 

definição dos fatos sujeitos ao imposto, conforme será exposto a seguir, verificou-se que elas 

trazem definições do aspecto material da hipótese de incidência do imposto mais abrangentes 

do que as disposições normativas contidas no art. 156, II, da Constituição Federal, combinadas 

com o art. 35, do CTN. 

No Município de Fortaleza, atualmente, as normas definidoras do aspecto material da 

hipótese de incidência do ITBI estão contidas no art. 297, da Lei Complementar nº 159, de 26 

de dezembro de 2016, que instituiu o Código Tributário do Município de Fortaleza (CTMF). O 

conteúdo material dessa norma que faz o surgir o tributo no mundo jurídico, em comparação 

com as normas do art. 35 do CTN, pode ser verificado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Correlação das normas definidoras de fato gerador do ITBI no CTMF e no CTN  

Definição de fato gerador no CTMF Definição de fato gerador no CTN 

Art. 297. O Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos 

(ITBI) tem como fato gerador: 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre 

a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 

relativos tem como fato gerador: 

I - a  transmissão, a qualquer título, por ato oneroso, da 

propriedade ou domínio útil de bens imóveis por 

natureza ou acessão física, como definidos na lei civil;  

 I - a  transmissão, a qualquer título, da propriedade ou 

do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 

acessão física, como definidos na lei civil; 

II - a  transmissão, a qualquer título, de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de garantia; 

II - a  transmissão, a qualquer título, de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

III - a  promessa ou o compromisso de compra e venda 

e de permuta de imóveis; 
Sem correspondência. 

 
216 CARRAZZA, op. cit., p. 840. 
217 “A pessoa política, ao exercitar sua competência tributária (por meio de lei), faz surgir, potencialmente, no 

mundo jurídico, o tributo”. (CARRAZZA, op. cit., p. 952, comentário entre parêntese, feito pelo autor). 
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IV - a procuração pública em causa própria para 

transferência de imóveis; 
Sem correspondência. 

V - a procuração pública irrevogável e irretratável, 

para venda de imóveis, sem a apresentação e/ou a 

confirmação da concretização do negócio; 

Sem correspondência. 

VI - nas tornas ou reposições em que ocorram: 

a) a partilha efetuada em virtude de dissolução da 

sociedade conjugal ou morte, quando, em face do 

valor do imóvel, na divisão de patrimônio comum ou 

na partilha, for atribuído a um dos cônjuges separados 

ou divorciados, ou ao cônjuge supérstite ou a qualquer 

herdeiro, recebimento de imóvel situado no 

Município, quota -parte cujo valor seja maior do que o 

da parcela que lhe caberia na totalidade desse imóvel;  

b) a divisão, para extinção de condomínio de imóvel, 

quando qualquer condômino receber quota -parte 

material cujo valor seja maior do que o de sua quota-

parte ideal. 

Sem correspondência. 

VII - a  cessão de direitos relativos às hipóteses de 

incidência listadas nos incisos de I a  VI do ca put deste 

artigo. 

III - a  cessão de direitos relativos às transmissões 

referidas nos incisos I e II. 

Fonte: Elaboração própria com base nas normas citadas. 

Conforme pode ser percebido da correlação feita no Quadro 1, além da diferença 

numérica de fatos sujeitos ao ITBI, há diferença de natureza dos fatos listados, quando 

confrontados com os tipos descritos na norma que atribui competência tributária e na norma 

geral definidora do aspecto material da hipótese de incidência do imposto. Os fatos prescritos 

nos incisos I, II e VII do art. 297 do CTMF correspondem, respectivamente, aos previstos nos 

incisos I, II e III do art. 35 do CTN. Já as demais hipóteses descritas nos incisos III, IV, V e VI 

do art. 297 do CTMF tratam de fatos que não têm a mesma natureza dos previstos na 

Constituição Federal e no CTN.  Além do exposto, evidenciam-se que a hipótese prevista no 

VII do art. 297 da lei municipal também deve ser interpretada com ressalva, pois, na sua 

correlação com a definição de fato gerador do CTN, ela se aplica somente às situações previstas 

nos incisos I e II. 

No Município de Salvador, a norma que descreve o aspecto material da hipótese de 

incidência do ITBI encontra-se prevista nos arts. 114 e 114-A da Lei nº 7.186, de 27 de 

dezembro de 2006, com redação dada pela Lei nº 8.421, de 15 de julho de 2013, que estabelece 

este aspecto nos seguintes termos: 

Art. 114. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de direitos 

reais sobre eles tem como fato gerador: 

I - a  transmissão inter vivos, a  qualquer título, por ato oneroso: 

a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física; 

b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia e as servidões. 

II - a  cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis. 

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo refere-se a atos e contratos 

relativos a imóveis situados no território deste Município. 
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Art. 114-A. Estão compreendidos na incidência do imposto: 

I - a  compra e venda; 

II - a  dação em pagamento; 

III - a  permuta; 

IV - o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão de  

bem imóvel e respectivo substabelecimento, ressalvado o disposto no inciso I do art. 

115 desta Lei; 

V - a arrematação, a adjudicação e a remição; 

VI - o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, forem  

atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a  

qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão, considerando, em  

conjunto, apenas os bens imóveis constantes do patrimônio comum ou monte-mor; 

VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse; 

VIII - a  cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto 

de arrematação ou adjudicação; 

IX - a cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e venda;  

X - a cessão de direitos à sucessão sobre bens imóveis; 

XI - a  cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda ou 

alheio; 

XII - a  instituição e a extinção do direito de superfície; 

XIII - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis. 

Das normas ora transcritas percebe-se que o Município capital do Estado da Bahia, no 

art. 114, prescreve o aspecto material da hipótese de incidência do ITBI nos termos das normas 

do art. 35 do CTN, combinadas com o preceito da regra-matriz de incidência definida pela 

Constituição Federal. Quando, porém, no art. 114-A, é estabelecido que estão compreendidos 

fatos como: a compra e venda, a dação em pagamento, a permuta, o mandato em causa própria 

etc., ela padece do mesmo problema destacado nas normas do Município de Fortaleza. 

Já no Município de São Paulo, a Lei nº 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com suas 

alterações posteriores, estabelece que o ITBI tem sua hipótese de incidência definida nos 

seguintes termos:  

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 

sobre eles tem como fato gerador: 

I - a  transmissão "inter vivos", a  qualquer título, por ato oneroso:  

a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física; 

b) de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia e as servidões. 

II - a  cessão, por ato oneroso, de direitos relativos à aquisição de bens imóveis. 

Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo refere-se a atos e contratos 

relativos a imóveis situados no território deste Município. 

Art. 2º Estão compreeendidos na incidência do imposto:  

I - a  compra e venda; 

II - a  dação em pagamento; 

III - a  permuta; 

IV - o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão de 

bem imóvel e respectivo substabelecimento, ressalvado o disposto no artigo 3º, inciso 

I, desta Lei; 

V - arrematação, a adjudicação e a remição; 

VI - o valor dos imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha, forem 

atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge supérstite ou a 

qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão, considerando, em 

conjunto, apenas os bens imóveis constantes do patrimônio comum ou monte-mor. 

VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse; 



94 
 

 

VIII - a  cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o auto 

de arrematação ou adjudicação; 

IX - a cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e venda;  

X - a cessão de direitos à sucessão; 

XII - a  instituição e a extinção do direito de superfície; 

XI - a  cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda ou 

alheio; 

XII - a  instituição e a extinção do direito de superfície; 

XIII - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou acessão 

física, e de direitos reais sobre imóveis. 

Das normas da referida lei paulistana, nota-se que a matéria é tratada nos mesmos termos 

da lei soteropolitana. Isto é, prescreve os fatos descritos no CTN e acrescenta fatos relativos a 

transações imobiliária diversos dos previstos na norma geral tributária. 

O ponto central desses fatos adicionais, descritos nas leis municipais, reside em 

identificar se eles estão ou não compreendidos nos termos “transmissão” e “cessão”, previstos 

no preceito constitucional delimitador da competência dos Municípios e do Distrito Federal, 

haja vista, conforme exposto no tópico 3.1.3, os entes políticos poderem exercer suas 

competências, instituindo seus tributos, independentemente da existência de lei complementar. 

Todavia, necessitam observar os preceitos da regra-matriz de incidência traçada pelo texto 

constitucional. 

Portanto, a despeito dessa maior amplitude das normas municipais definidoras do 

critério material da hipótese de incidência do ITBI, elas necessitam ser interpretadas de acordo 

com as normas estabelecidas no art. 156, II, da Constituição Federal, combinadas com o art. 35 

do CTN e demais normas correlatas, como as do Direito Civil, que definem os institutos 

utilizados para demarcar a competência tributária outorgada aos Municípios e ao Distrito 

Federal para instituir o imposto. A lei instituidora de tributo, no entanto, não pode prescrever 

fatos tributáveis que não estejam, expressa ou implicitamente, previstos no preceito da regra-

matriz de incidência do tributo, traçada pelo legislador constituinte. 

Do exposto, denota-se que, a transmissão do direito de propriedade imobiliária somente 

se concretiza com o registro do título aquisitivo, e se alguns dos fatos expostos nas leis 

municipais não têm esse condão, considerando que as leis municipais obrigam o pagamento 

antecipado do imposto218, eles só podem ser interpretados como pressupostos exemplificativas 

de negócios jurídicos hábeis à transmissão da propriedade, do domínio útil, de direitos reais, de 

bens imóveis ou a cessão de direitos relativos à aquisição desses bens e direitos, nos quais o 

imposto deva ser pago antecipadamente.  

 
218 Sobre o dever jurídico de antecipar o pagamento do ITBI: art. 308 da Lei Complementar nº 159, de 26 dez. 

2016, de Fortaleza; art. 122 da Lei nº 7.186, de 27 dez. 2006, de Salvador; e arts. 12, 13 e 14 da Lei nº 11.154, de 

30 dez. 1991, de São Paulo. 
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 A despeito dessa aparente divergência entre as leis municipais expostas e a normas 

gerais que regem a matéria, ressalta-se que a análise crítica do critério material da hipótese de 

incidência do ITBI foge ao objetivo desta dissertação. Conforme exposto no preâmbulo deste 

capítulo, os aspectos da hipótese de incidência desse imposto foram demarcados apenas para 

os fins de possibilitar a definição das hipóteses de desconsideração dos negócios jurídicos 

maculados pelo vício da dissimulação, visando a evitar o pagamento do referido tributo. 

Por todo o exposto sobre o aspecto material da hipótese de incidência do ITBI, realça -

se que, ressalvadas as hipóteses de imunidades genérica e específica, aplicáveis ao imposto, 

qualquer negócio que resulte na transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis e de direitos 

reais sobre imóveis, bem como na cessão onerosa inter vivos de direitos relativos à aquisição 

desses bens e direitos, é sujeito à incidência desse tributo. Portanto, a regular organização de 

negócios para evitar a incidência desse imposto somente se aplica nas hipóteses de imunidades 

e de isenções tributárias concedidas pelos Municípios e pelo Distrito Federal. É importante 

frisar, entretanto, que a realização de negócios com dolo, fraude ou simulação, visando a evitar 

a incidência tributária, conforme exposto nos capítulos seguintes, é passível de desconsideração 

e exigência do imposto resultante do procedimento evasivo, nos termos e condições expressos 

na legislação tributária. 

4.3 ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI  

É cediço que todo ato ou fato ocorre em um dado momento e em determinado lugar. 

Quando a norma atribui efeitos jurídicos a eles, esse instante e lugar são cruciais para demarcar 

o surgimento da relação jurídica. Por isso, a regra jurídica juridicizante também necessita 

definir critérios para demarcar o átimo e o lugar do nascimento da obrigação e do respectivo 

direito. 

Ante a relevância dessas coordenadas da hipótese de incidência, neste módulo é 

estudado o critério ou aspecto temporal da regra jurídica tributária, com vistas a demarcar o 

momento da incidência da norma jurídica tributária do ITBI sobre o fato concreto previsto nela 

e, consequentemente, o instante do surgimento de relação jurídica tributária. Na seção seguinte, 

é examinado o critério ou aspecto espacial. 

Geraldo Ataliba219 assinala que o aspecto temporal da hipótese de incidência, que pode 

ser indicado implícita ou explicitamente na lei, é relevante para a observância dos princípios da 

 
219 ATALIBA, op. cit., p. 94-95. 
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irretroatividade e anterioridade, a apuração da lei aplicável (determinar sua vigência e eficácia) 

e para a contagem dos prazos de decadência e prescrição. 

Em alguns tributos, o legislador, ao estabelecer a hipótese de incidência, define 

expressamente qual é o seu critério temporal, como ocorre como o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI). No tocante a esse imposto, as normas do art. 46 do CTN prescrevem que 

o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro, na saída do estabelecimento e na arrematação. 

Neste caso, o aspecto temporal foi estabelecido expressamente e o material ficou implícito na 

norma. Já em outros tributos, como é o caso do ITBI, o legislador descreveu o aspecto material 

e foi silente quanto ao critério temporal. Pelos fatos contidos na norma, entretanto, é possível 

concluir que a incidência tributária do imposto municipal só pode ocorrer no momento 

específico em que os fatos se consideram consumados. 

Portanto, no tocante a esse critério da hipótese de incidência do ITBI, o legislador 

constituinte deixou o legislador infraconstitucional livre para defini-lo. Conforme, entretanto, 

assevera Paulo de Barros Carvalho220, o legislador não pode deixar de observar os preceitos 

constitucionais que delimitam o instante em que o fato jurídico tributário se considera ocorrido, 

não podendo ser antes nem depois da efetiva transmissão da propriedade imobiliária. 

Para Aires F. Barreto221, o aspecto temporal de tributos com fato gerador instantâneo222 

é determinado pelo momento da ocorrência do ato, fato ou situação eleita como aspecto material 

da hipótese de incidência tributária. No mesmo sentido, Geraldo Ataliba223 assevera que, “[...] 

se o legislador omitir, estará implicitamente dispondo que o momento a ser considerado é 

aquele em que o fato material descrito ocorre (acontece)”. 

Portanto, no caso do ITBI, em decorrência da omissão legislativa do aspecto em estudo, 

considerando que os fatos eleitos como fatos imponíveis, hábeis a determinar o nascimento da 

obrigação tributária, serem a transmissão de bem imóvel ou do direito real sobre imóvel e a 

cessão de direitos à aquisição de bens e direitos imobiliários, o aspecto temporal da hipótese de 

incidência só pode ser o momento no qual se opera a transmissão da propriedade ou a cessão 

do direito imobiliário. 

Para os tributos em que o aspecto temporal da hipótese de incidência é implícito na lei, 

o CTN, na parte relativa às normas gerais tributárias, no seu art. 116, estabelece dois critérios 

 
220 CARVALHO, op. cit., 2013, p. 349. 
221 BARRETO, op. cit., p. 290-291. 
222 Para Paulo de Barros de Carvalho, seguido por Geraldo Ataliba, todos os fatos geradores são instantâneos em 

razão da incidência automática da lei tributária, inexistindo, portanto, fatos geradores continuados e complexivos  

(ATALIBA, op. cit., p. 101-103). 
223 ATALIBA, op. cit., p. 95. 
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para elucidar o momento da incidência tributária e, consequentemente, o nascimento da 

obrigação tributária. Para o tributo em questão, cujos fatos imponíveis são negócios jurídicos 

realizados pelas pessoas, a norma do inciso II do citado artigo auxilia na determinação do 

momento do surgimento da relação jurídica tributária, ao afirmar que, na situação jurídica, o 

fato gerador considera-se ocorrido e existentes seus efeitos, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

Do exposto, a definição de momento da ocorrência do fato gerador do ITBI depende de 

qual instante as situações jurídicas eleitas como hipóteses de incidência tributária do imposto 

consideram-se definitivamente constituídas. Para este fim, é necessária socorrer-se de regras 

jurídicas do Direito privado que regem as situações jurídicas eleitas como tributáveis pelo 

imposto. 

Quanto à transferência do direito de propriedade de bens imóveis, o Código Civil (CC), 

em seu art. 1.245, estabelece que a propriedade é transferida entre vivos mediante o registro do 

título translativo no registro de imóveis. E no parágrafo 1º do citado artigo é estabelecido que, 

enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser o dono do imóvel. 

No mesmo sentido é a forma de aquisição dos demais direitos reais sobre imóveis. O 

art. 1.227 do CC estabelece que, salvo os casos expressos, a constituição e a transmissão de 

direitos reais sobre imóveis, por atos entre vivos, se dão com o registro no cartório de registro 

de imóveis dos respectivos títulos. 

Ante o exposto, pela simples leitura das normas expostas, deduz-se que o negócio 

jurídico relativo à transmissão, entre vivos, da propriedade de bens imóveis e dos demais 

direitos reais sobre eles somente se considera definitivamente realizado com o registro do título 

translativo no registro de imóveis competente. Com isso, o condicionante de tempo da hipótese 

de incidência do ITBI é o momento do registro do instrumento aquisitivo do direito no registro 

de imóveis, haja vista o negócio jurídico em pauta somente se considerar aperfeiçoado desde 

esae momento. 

Nesse sentido, Aires F. Barreto224 assevera que, de acordo com as regras do Direito Civil 

vigentes, a propriedade imobiliária, bem como os direitos reais sobre imóveis, que têm a 

“transmissão” como critério material, somente se transmitem com o registro dos respectivos 

títulos aquisitivos no cartório de registro de imóveis competente. Por isso, somente após este 

momento é que surge a obrigação tributária e o imposto pode ser exigido. 

 
224 BARRETO, op. cit., p. 291. 
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Na mesma linha é a opinião de Kiyoshi Harada225, para quem o aspecto temporal do 

fato gerador está contido no art. 35 do CTN. Quando a norma alude à “transmissão de imóveis 

de direitos a eles relativos”, a obrigação tributária só pode nascer com o registro do título 

translativo no registro imobiliário competente, conforme art. 1.245 do CC. 

O exposto acerca do critério temporal da hipótese de incidência do ITBI também 

encontra amparo na jurisprudência. Embora a questão não seja tão pacífica entre os juízes e os 

tribunais estaduais226, as decisões judiciais dos tribunais superiores (Superior Tribunal de 

Justiça – STJ e Supremo Tribunal Federal – STF) são uniformes no sentido de que a incidência 

do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade, que se dá com o registro 

no cartório de registro de imóveis.227  

Malgrado grande parte da doutrina especializada entender que o aspecto temporal da 

materialidade “transmissão” é o momento de registro do ato translativo, a questão não é 

pacífica. Há autores que postulam a obrigação tributária do imposto como nascida com a 

celebração do negócio que torna possível a transmissão, como lavratura de escritura pública. 

Nesse sentido, observa-se, dentre as de outros, a opinião de Aliomar Baleeiro228, Antônio 

Roberto Sampaio Dória229, Bernardo Ribeiro de Moraes230 e Hugo de Brito Machado231. 

Também em oposição ao pensamento dominante da doutrina e da jurisprudência acerca 

do aspecto temporal da hipótese de incidência exposto, José Alberto Oliveira Macedo232 

defende o ponto de vista segundo o qual o legislador municipal pode definir como aspecto 

temporal da hipótese de incidência, determinado momento anterior ao termo final da situação 

jurídica “transmissão de bem imóvel”, que corresponde ao momento do registro do instrumento 

translativo no registro de imóveis competente. Ele sustenta que o legislador municipal pode 

 
225 HARADA, op. cit., p. 151. 
226 Ibid., p. 154. 
227 Nesse sentido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo regimental no recurso extraordinário com 

agravo nº 934.091 – São Paulo. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/ 

paginador.jsp?docTP=TP&docID=12151399>. Acesso em: 21 jan. 2019. Id. Agravo regimental no recurso 

extraordinário com agravo nº 807.255  – Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9686437>. Acesso em: 21 jan. 2019. Id. 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 765.899  – Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5455784>. Acesso em: 21 jan. 2019. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso especial nº 771.781 – São Paulo. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=3087301&num_re

gistro=200501291204&data=20070629&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 21 jan. 2019. Id. Recurso especial 

nº 1.236.816 – Distrito Federal. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/  

mediado/?componente=ATC&sequencial=21106308&num_registro=201100309062&data=20120322&tipo=5&

formato=PDF>. Acesso em: 21 jan. 2019. Id. 
228 BALEEIRO, op. cit., 2013, p. 366. 
229 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Da lei tributária no tempo. São Paulo: Lael, 1968, p. 204. 
230 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Sistema Tributário na Constituição de 1969 . São Paulo: RT, 1973, p. 348. 
231 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direitos tributário. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 410-411. 
232 MACEDO, op. cit., p. 222-240. 
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eleger o momento da lavratura da lavratura da escritura pública como aspecto temporal da 

materialidade “transmissão” – sem que isso ofenda o arquétipo constitucional da regra-matriz 

de incidência e os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da isonomia tributária – em 

virtude da exceção “salvo disposição de lei em contrário”, contida no caput do art. 116 do CTN, 

da norma expressa no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, e do fato de ser na lavratura da 

escritura pública que se consubstancia o negócio jurídico, pelo adimplemento da onerosidade 

(pagamento do preço, na compra e venda) da transação e pela possibilidade do adquirente passar 

o usufruir do bem imóvel ou do direito real imobiliário. 

Em sentido contrário ao pensamento do Alberto Macedo, destaca-se a opinião de Aires 

F. Barreto233 no sentido de que o legislador tem ampla liberdade para fixar o aspecto temporal 

da hipótese de incidência, mas não pode eleger momentos antecedentes àquele em que se 

materializa a transmissão, que é a materialidade sujeita a incidência do imposto. 

Quanto ao aspecto temporal da materialidade “cessão de direitos à aquisição de 

imóveis”, a doutrina entende ser o momento da formalização do ato (contrato). Nesta linha é a 

doutrina de Aires F. Barreto234, Alberto Macedo235 e Alimoar Baleeiro236. 

Pelo exposto, a pretensão de os Municípios exigirem o ITBI com base apenas em 

contrato preliminar, antes que seja aperfeiçoada a transmissão da propriedade ou do direito real 

imobiliário, é bastante controversa. Embora haja doutrinadores afirmando esta possibilidade, a 

jurisprudência do STJ e do STF é uniforme no sentido da impossibilidade da cobrança do 

imposto antes do registro do título aquisitivo no registro de imóveis. Para essas cortes, até o 

registro em cartório, os negócios relativos à transmissão de imóveis e de direitos reais 

imobiliários limitam-se ao âmbito obrigacional, não se configurando o fato gerador do tributo. 

Conquanto haja doutrina advogando a possibilidade de os Municípios definirem em suas 

leis critério temporal para materialidade “transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre 

imóveis” em momento anterior ao registro do ato translativo, não se verifica essa especificação 

explicita nas leis municipais. O que se observa, conforme foi destacado na seção antecedente, 

é a previsão, como critério material da hipótese de incidência, de atos ou fatos relativos à 

transação com bens ou direitos sob imóveis signo-representativos da celebração de negócios 

jurídicos, como a compra e venda, a permuta etc. Quando, porém, são feitas previsões de fatos 

 
233 BARRETO, op. cit., p. 291. 
234 Idem, p. 292. 
235 MACEDO, op. cit., p. 224. 
236 BALEEIRO, op. cit., 2013, p. 366. 
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como os destacados, implicitamente está sendo previsto momento anterior à efetiva transmissão 

de direitos, como critério temporal da hipótese de incidência. 

Comum nas leis municipais é a previsão de obrigação do pagamento do imposto antes 

da celebração do negócio hábil à transmissão dos direitos sobre bens imóveis, bem como da 

cessão de direitos à aquisição de imóveis. Sobre este aspecto, conforme exposto na seção 

antecedente, as leis dos três municípios analisados contêm expressamente previsão neste 

sentido. 

No tocante à obrigação legal de pagamento antecipado do ITBI, as leis dos municípios-

paradigmas, mencionadas no item imediatamente anterior, encontram amparo na doutrina237 e 

na jurisprudência do STF238, que são favoráveis a essa previsão legal. A defesa da viabilidade 

jurídica dessa obrigação é realizada considerando a efetiva celebração de um negócio jurídico, 

a certeza de que o fato gerador irá ser concretizado – em decorrência da efetivação da 

transmissão, pelo registro do título aquisitivo – e, ainda, com arrimo no art. 150, § 7º, da 

Constituição da República, que possibilita o pagamento de tributo com base em futuro. Para 

este fim, é necessária a previsão nas leis municipais. 

Em razão do que se expôs, e da inadmissibilidade de definição de momento anterior à 

efetiva transmissão de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, como critério temporal 

da hipótese de incidência do ITBI, as previsões das leis municipais de fatos que não 

correspondem a essa materialidade da hipótese de incidência e seu respectivo critério temporal, 

previstos explicita e implicitamente no arquétipo da regra-matriz de incidência do imposto, no 

máximo podem ser interpretadas como hipóteses de pagamento antecipado do imposto.  

Em virtude da exigência antecipada do imposto, pelo fato de a regra jurídica não poder 

incidir mais de uma vez sobre o fato imponível da sua hipótese de incidência239, quando da 

efetiva transmissão da propriedade ou dos direitos reais sobre imóveis, não há mais que se falar 

em imposto a pagar. Portanto, determinado o momento da incidência tributária, não há de alegar 

que o fato imponível é continuado ou complexivo, porquanto só é possível existir um momento 

para a incidência da regra jurídica.  

 
237 A técnica da antecipação do fato gerador do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis para antes da 

transcrição do título aquisitivo no registro de imóveis, mesmo antes da Constituição de 1988 , já  era utilizada pelos 

Estados (antigos titulares do imposto) e era referendada por renomeados doutrinadores nacionais, como Aliomar 

Baleeiro, Ricardo Lobo Torres, Hugo de Brito Machado, Alcides Jorge Costa e Antônio Roberto Sampaio Dória 

(LOBO, Rogério Leite. A antecipação do fato gerador do ITBI – inter vivos e o § 7º do artigo 150 da Constituição 

Federal. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 85, p. 106-115, out. 2002, p. 108-109). 
238 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso extraordinário com agravo nº 793.919 – Rio de Janeiro. 

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=199855082&ext=.pdf>. Acesso em: 21 

jan. 2019. Id. Suspensão de Segurança nº 5.008 – Bahia. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=307949858&ext=.pdf >. Acesso em: 21 ja n. 2019.  
239 BECKER, op. cit., p. 355. 



101 
 

 

4.4 ASPECTO ESPACIAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI  

Nesta seção, examinam-se as circunstâncias de espaço previstas na hipótese de 

incidência do ITBI, que permitem identificar o lugar em que a materialidade prevista na norma 

jurídico-tributária deve ocorrer para fins de determinar o sujeito ativo da relação jurídica 

tributária. Isto é, é perquirido qual o critério que a norma jurídica estabelece para identificar o 

município competente para exigir o imposto sob estudo. 

Para Aires F. Barreto240, o aspecto espacial da hipótese de incidência corresponde ao 

território do ente político titular da competência para exigir o tributo. A extraterritorialidade da 

exigência implicaria invasão de idêntica competência tributária. 

Acerca desse aspecto, há tributos entre o quais a regra jurídica específica expressamente 

o lugar onde o fato deve ocorrer para fins de determinar o nascimento da obrigação tributária. 

Já em outros, as normas nada mencionam, mas é possível deduzi-lo da norma que define o 

critério material.241 No caso do ITBI, a própria Constituição, ao definir a competência tributária 

para instituir o imposto, estabeleceu que o imposto é devido ao município onde o bem está 

situado (Art. 156, § 2º, II). 

No mesmo sentido, o art. 41 do CTN, recepcionado como norma geral aplicável a este 

imposto, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição de 1988, estabelece que o imposto 

é devido ao ente político da situação do imóvel transmitido. 

Do exposto, a materialidade da hipótese de incidência, quando da incidência concreta 

sobre o fato previsto nela, ocorre no lugar da situação do imóvel; isto é, no território do 

município onde se encontra o imóvel sujeito à incidência do ITBI. Não importa, por 

conseguinte, se o imóvel é localizado na zona urbana ou na zona rural do município e, muito 

menos, onde esteja domiciliado ou estabelecido o transmitente ou adquirente do imóvel. 

Em razão da clareza da regra, portanto, praticamente inexiste discussão sobre este 

aspecto. A única possibilidade de dúvida que se vislumbra sobre o local da incidência da 

hipótese de incidência tributária é no suposto cenário de o imóvel sujeito à subsunção estar 

localizado no território de mais de um município. Esse aparente problema, no entanto, é de fácil 

solução. É só cobrar o imposto proporcional à área do imóvel situada em cada território 

municipal. Essa possibilidade de tributação proporcional aplica-se mesmo na inexistência de 

 
240 BARRETO, op. cit., p. 292. 
241 CARVALHO, op. cit., 2012, p. 327-328. 
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previsão legal específica, pois ela decorre da interpretação lógico-sistemática da regra-matriz 

de incidência tributária do imposto.242 

4.5 DEMAIS ASPECTOS DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI  

Conforme expõe Alfredo Augusto Becker243, não existe regra jurídica tributária sem a 

previsão do conteúdo das suas consequências jurídicas ou dos elementos da relação jurídica, 

que, no caso, é o dever de alguém pagar determinada quantia à certa pessoa. Dentre as muitas 

hipóteses, na regra foram predefinidas a base de cálculo, o peso ou índice (alíquota) para 

converter a base em cifra, bem como a eleição dos sujeitos para realizar a prestação jurídico-

tributária. Para ele, além da hipótese de incidência e suas coordenadas de tempo (critério 

temporal) e de lugar (critério espacial), tudo isso integra a estrutura lógica da regra jurídica de 

um tributo. 

Em razão dessa premissa, nesta seção estudou-se, de modo breve, os aspectos ou 

critérios pessoal e quantitativo da hipótese de incidência do ITBI, que são os aspectos 

consequentes da regra-matriz de incidência tributária. 

4.5.1  Aspecto pessoal da hipótese de incidência do ITBI 

Conforme exposto, com a incidência tributária (concretização do aspecto material da 

norma hipotética tributária), surge a obrigação tributária, que nada mais do que a relação 

jurídica tributária entre dois sujeitos, a consequência da regra jurídica. Em razão desse 

fenômeno, considerando que a relação jurídica sempre possui dois polos em que a pessoa, física 

ou jurídica, é o único polo possível dessa relação244, é necessário identificar a pessoa que figura 

no polo ativo dessa relação (sujeito ativo) e aquela situada no passivo (sujeito passivo), com o 

dever de realizar a prestação pecuniária expressa em moeda, isto é, pagar o quantum devido a 

título do tributo. 

Para identificar estas pessoas, a regra-matriz de incidência tributária traz no seu 

consequente, mesmo que implicitamente, estas pessoas, que, pelo aspecto ou critério pessoal 

ou subjetivo da regra jurídica hipotética, é possível determiná-las. 

 
242 MANGIERI, Francisco Ramos; MELO, Omar Augusto Leite. ITBI: imposto sobre a transmissão de bens 

imóveis (inter vivos). Bauru: Edipro, 2006, p. 146-147. 
243 BECKER, op. cit., p. 316-317. 
244 BECKER, op. cit., p. 360. 
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4.5.1.1 Sujeito ativo 

Quanto ao sujeito ativo da obrigação tributária, o CTN estabelece em seu art. 119 que 

ele “[...] é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento” da obrigação; isto é, esse é a pessoa a quem a lei atribui capacidade tributária 

ativa, que pode ser a própria titular da competência tributária ou outra pessoa de direito público 

que recebeu a delegação das atribuições administrativas de fiscalizar, arrecadar e cobrar o 

tributo, nos termos previsto no art. 7º do CTN. 

No caso do Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis inter vivos, de competência 

dos Municípios e do Distrito Federal, a princípio, o sujeito ativo da obrigação tributária é o 

próprio ente político titular do poder de instituir o tributo, que exerce as funções atinentes à 

capacidade tributária ativa por meio de um de seus órgãos, conforme definido na lei instituidora 

do tributo ou em outra lei que trata da sua estrutura administrativa. Considerando, no entanto, 

a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa, o sujeito ativo pode ser outra pessoa 

regida pelo regime jurídico de direito público, como uma autarquia ou até mesmo outro ente da 

Federação, que receba, por meio de lei, as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 

executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. 

4.5.1.2 Sujeito passivo: contribuinte 

No tocante ao sujeito passivo da obrigação tributária resultante da concretização da 

hipótese de incidência do ITBI, nos termos do art. 121 do CTN, este, obviamente, só pode ser 

a pessoa definida em lei com o dever jurídico de realizar o pagamento de tributo. 

O CTN também dispõe, em seu art. 121, parágrafo único, que a pessoa, o sujeito passivo 

da obrigação tributária principal, pode ser o contribuinte, quando ela tenha relação pessoal e 

direta com o aspecto material da hipótese de incidência, ou responsável, quando ela se tratar de 

terceira pessoa eleita por lei com o dever de realizar o pagamento de tributo. 

Perante essas balizas estabelecidas pelas normas gerais tributárias, de acordo com a 

regra-matriz de incidência do ITBI, o contribuinte é uma das pessoas envolvidas na transmissão 

onerosa inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis, ou na cessão de direitos 

à aquisição desses bens ou direitos. Portanto, é necessário que lei infraconstitucional defina 

qual das pessoas envolvidas na prática dos fatos eleitos como aspecto material da hipótese de 

incidência do tributo será o contribuinte do imposto. 

O contribuinte dos impostos constitui um dos aspectos da regra-matriz de incidência que 

o legislador constituinte atribuiu competência ao legislador complementar para defini-lo (Art. 

146, III, a). Nesse sentido, nas normas do CTN relativas ao antigo Imposto sobre Transmissão 
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de Bens Imóveis, especificamente no seu art. 42, encontra-se estabelecido que o contribuinte 

do imposto é qualquer das partes envolvidas na operação tributada, conforme dispuser a lei 

tributária do titular da competência legiferante; ou seja, neste aspecto, a regra da lei 

recepcionada como norma geral tributária nada definiu, porque o que ela afirmou, conforme 

exposto, já está implícito na regra jurídica que outorgou a competência tributária deste imposto.  

Portanto, o contribuinte do ITBI, como uns dos elementos do critério subjetivo da 

relação jurídica tributária, deve ser definido pelas leis instituidoras do imposto, editadas pelos 

Municípios e pelo Distrito Federal. Nesse sentido, analisando as leis dos municípios-

paradigmas, destacados na seção 4.2, verifica-se na lei do Município de Fortaleza que o 

contribuinte do ITBI é o adquirente e o cessionário do bem ou direitos sujeitos ao imposto (Art. 

301, da Lei Complementar nº 159, de 26 dez. 2016). No Município de Salvador, a previsão de 

contribuinte é bem mais detalhada. O art. 119, da Lei nº 7.186, de 27 dez. 2006, estabelece que 

as pessoas obrigadas ao pagamento do ITBI, por se relacionarem com o fato gerador, são os 

seguintes: 

Art. 119. São contribuintes do imposto: 

I - os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos; 

II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e 

venda; 

III - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens 

imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda 

desses bens ou direitos, a  sua locação ou arrendamento mercantil;  

IV - os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de 

superfície; 

V – cada um dos permutantes, nas permutas. 

Já no Município de São Paulo, além dos adquirentes dos bens e direitos transmitidos e 

dos cedentes, nas cessões de direitos à aquisição desses bens e direitos, a Lei nº 11.154, de 30 

dez. 1991, em seu art. 6º, estabelece em duas hipóteses de negócios jurídicos, outras pessoas 

como contribuintes, in verbis: 

Art. 6º São contribuintes do imposto: 

I - Os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos; 

II - Os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e 

venda. 

III - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de bens 

imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda 

desses bens ou direitos, a  sua locação ou arrendamento mercantil. (Redação acrescida 

pela Lei nº 13402/2002) 

IV - os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de 

superfície. (Redação acrescida pela Lei nº 14125/2005) 

Em outros termos, em regra, as leis municipais elegem, como contribuintes do ITBI, a 

pessoa que, no negócio jurídico sujeito ao imposto, figura como recebedora do direito relativo 

à propriedade, ao domínio útil, do direito real sobre imóveis ou à aquisição desses bens e 

direitos. O Município de Salvador, no entanto, nas normas dos citados incisos II e III, elegeu o 
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transmitente e o cedente como contribuintes. No mesmo sentido foi o Município de São Paulo, 

que elegeu o transmitente na hipótese do inciso III. Já na transmissão do direito real de 

superfície, tanto em Salvador (inc. IV) como em São Paulo (inc. IV), as duas pessoas envolvidas 

no negócio foram dispostas como contribuintes. Cabe, neste caso, na falta de inciativa de uma 

das partes, a administração tributária municipal escolher de quem irá exigir ao imposto, já que 

este só pode ser exigido de uma pessoa integrante do passivo da relação jurídica tributária. 

Quanto à possibilidade de o sujeito passivo da obrigação tributária ser o responsável 

tributário, esta é uma faculdade que os titulares de competência tributária possuem de eleger o 

substituto do contribuinte. Essa faculdade encontra-se prevista no art. 128 do CTN, que exige 

a atribuição por meio de lei e que o terceiro seja vinculado ao fato gerador. Por ser preciso, 

entretanto, operar corte metodológico, não se adentrará esta seara na pesquisa sobre relação. 

4.5.2 Aspecto quantitativo da hipótese de incidência do ITBI 

O aspecto ou critério quantitativo da hipótese de incidência nada mais é do que o 

conjunto de elementos previstos na regra jurídica tributária que permite ao aplicador da norma 

determinar com segurança e precisão a quantia devida a título de determinado tributo.245 

Esse critério estruturante da consequência das normas tributárias, que estabelecem 

relações jurídicas de cunho obrigacional e patrimonial, é um dos principais alvos da atividade 

de planejamento tributário, pois, por meio dele é possível reduzir o valor do tributo a pagar. 

Portanto, em razão da sua relevância nesse sentido, são feitas nesta subseção breves 

observações sobre o critério quantitativo do ITBI. 

A quantia a ser paga a título de um tributo resulta da aplicação de um índice ou fração 

(alíquota) sobre a base de cálculo. O quantum a pagar é, portanto, a dimensão concreta do fato 

imponível, denominada por Aires Barreto de “base calculada”.246 A decorrência lógica dessa 

afirmação é que o critério ou aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária é 

composto pela base de cálculo e pela alíquota, definidos na regra jurídica tributária com o fim 

precificar a obrigação tributária. 

4.5.2.1 Base de cálculo 

A base de cálculo, também denominada de base imponível é a critério dimensionador 

do aspecto material da hipótese de incidência, que é qualificada pela lei com meio para 

 
245 CARAVALHO, op. cit., 2012, p. 396. 
246 BARRETO, Aires. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. São Paulo: RT, 1986, p. 37. 
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determinar a quantia a ser paga.247 Ela é a informação contida na regra tributária dos termos 

monetários da materialidade da hipótese de incidência, para que seja possível definir 

concretamente o valor da prestação pecuniária a ser feita pelo sujeito passivo da obrigação 

tributária. 

Sobre este elemento do critério quantitativo da hipótese de incidência tributária do ITBI, 

observa-se que a Constituição Federal estabelece, em relação aos impostos, que cabe a lei 

complementar definir os respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes (Art. 146, 

III, a). Logo, a despeito da opinião doutrinaria da corrente dicotômica248, o legislador 

complementar tem competência para definir a base de cálculo do imposto, como norma geral 

tributária a ser observada pelos entes titulares da competência tributária, quando da instituição 

do tributo. Obviamente, o legislador complementar, nessa tarefa, necessita observar as 

coordenadas traçadas pelo legislador constituinte, na regra-matriz de incidência do tributo. 

Com base nessa norma constitucional, a doutrina entende que o art. 38, do CTN foi 

recepcionado com a norma geral que define a base de cálculo do ITBI249. Por esta norma, a base 

de cálculo desse imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Portanto, em relação 

ao critério material “transmissão de bens e direitos imobiliários”, a sua dimensão signo-

reveladora de capacidade contributiva é o valor que pode ser atribuído aos bens e direitos. 

O uso do valor venal como critério dimensível da hipótese de incidência do ITBI não 

poderia ser diferente, em razão de o objeto da transação imobiliária (bem imóvel ou direito 

real), materialidade da hipótese de incidência, possuir intrinsicamente um valor pelo qual o 

mercado tem disposição de pagar, isto é, um valor de venda precificado pelas condições 

mercadológicas, com base na oferta e na procura dos bens e direitos imobiliários. 

Sobre este elemento dimensível das materialidades da hipótese de incidência do imposto 

em estudo, Aires F. Barreto destaca que ele “[...] é o preço provável que o imóvel alcançará 

para compra a venda à vista, diante de mercado estável e quando o comprador e o vendedor têm 

plena consciência do potencial de uso e ocupação que ao imóvel pode ser dado”.250 

Portanto, ante a tentativa de redução do valor imposto a pagar, pela informação de preço 

da transação em valor inferior ao atribuído ao bem ou direito pelo mercado, a Administração 

Tributária pode desconsiderá-lo e haver como base de cálculo o valor venal do bem ou direito, 

com base nas amostras de transações no mercado.251 

 
247 ATALIBA, op. cit., p. 108. 
248 Sobre a posição da corrente doutrinaria dicotômica, ver 3.1.3. 
249 HARADA, op. cit., p 144. 
250 BARRETO, op. cit., 2009, p. 295. 
251 MACHADO, op. cit., p. 295. 
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A determinação da base de cálculo com suporte no valor de mercado do bem ou do 

direito transacionado é amparada também pela jurisprudência. Nesse sentido, o STJ, no 

julgamento do Recurso Especial nº 261166/SP, estabeleceu no acórdão proferindo que o valor 

venal do bem pode ser arbitrado pelo Fisco quando o suporte declarado for menor que o valor 

de mercado. 

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE 

ARBITRAMENTO PELO FISCO. 

1. Constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a 

importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de 

mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que 

atendida a determinação do art. 148, do CTN. 

2. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.252 

Na determinação da base de cálculo pelo valor de mercado do bem, no entanto, 

desconsiderando valor declarado pelo contribuinte, é necessária a observância de critérios 

legais objetivos. Nesse sentido, Kiyoshi Harada assevera que é necessária a existência de lei 

definindo critérios objetivos para a apuração do valor venal, considerando os distintos tipos e 

padrões de construção, bem como a localização no território do município.253 

4.5.2.2 Alíquota 

Para Geraldo Ataliba254, o que se designa como alíquota é o critério indicativo de uma 

parte, fração, percentual da base imponível, que incide quando nasce a obrigação tributária, pela 

materialização do fato imponível. É o critério para determinar abstratamente o quantum devido 

pelo sujeito passivo ao sujeito ativo da relação jurídica tributária. 

No tocante ao aspecto quantitativo dos impostos, a Constituição Federal, de um modo 

geral, atribui poderes ao legislador complementar apenas para definir suas bases de cálculos. 

Em alguns impostos, o legislador constituinte atribuiu poderes a determinados legisladores 

nacionais para estabelecer limites a serem observados na delimitação das suas alíquotas, como 

é o caso do Imposto sobre Serviços (Art. 156, § 3º, I, da CF/88) e do ITCMD (Art. 155, § 1º, 

IV, CF/88). No caso do ITBI, entretanto, a Constituição nada mencionou. 

A previsão contida no art. 39 do CTN, de que a alíquota do imposto não excederá os 

limites fixados em resolução do Senado Federal, não foi recepcionada pela Constituição 

Federal, no tocante ao ITBI, em razão de, conforme exposto, não ter sido estabelecido qualquer 

 
252 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 261166 – São Paulo. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMGD&sequencial=281988&num_r

egistro=200000534366&data=20001106&formato=PDF>. Acesso em: 22 jun. 2017. 
253 HARADA, op. cit., p. 145. 
254 ATALIBA, op. cit., p. 113-114. 



108 
 

 

limite para a alíquota desse imposto. Nesse sentido, são as opiniões de Kiyoshi Harada255 e de 

Aires F. Barreto256. 

Portanto, no caso do tributo sob estudo, a alíquota é um parâmetro quantitativo a ser 

fixado nas leis municipais instituidoras e reguladores do tributo. Na determinação desse critério 

quantitativo, os legisladores municipais são limitados apenas pelos critérios estabelecidos na 

regra-matriz de incidência e pelos demais princípios limitadores do poder de tributar, como 

capacidade contributiva, isonomia e vedação de uso de tributo com efeito confiscatório. 

A principal discussão jurisprudencial acerca da alíquota do ITBI é sobre a possibilidade 

de ela ser progressiva, de acordo com o valor do bem ou direito objeto da incidência. Em razão 

de ser necessário proceder a corte metodológico, este aspecto não é abordado aqui. 

 

 
255 HARADA, op. cit., p. 147-148. 
256 BARRETO, op. cit., 2009, p. 298. 



 

 

5 O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: FUNDAMENTOS E LIMITES 

As consequências fiscais dos negócios jurídicos que as pessoas realizam ou intentam 

efetivar é uma realidade social em constante debate doutrinário e jurisprudencial, em razão do 

dinamismo das relações socioeconômicas na realização de atividades e negócios em geral e da 

atividade estatal de captação de recursos por meio dos tributos. Por isso, o conhecimento das 

formas adotadas com vistas a minorar os efeitos fiscais das atividades que as pessoas realizam 

e dos seus fundamentos e limites é fundamental para delimitação da fronteira entre a legítima e 

a ilegítima economia tributária e para estabelecer soluções para apaziguar os conflitos que 

surgem na relação fisco-contribuintes. 

Objetivando o alcance desses objetivos, neste capítulo efetiva-se a delimitação da 

natureza da atividade de planejamento tributário, visando a estabelecer o limite entre a licitude 

e a ilicitude dos negócios celebrados, de modo a obter a economia no pagamento de tributos. 

Também se examinam os fundamentos desse fenômeno social, com amparo na análise dos 

efeitos econômicos e sociais à atividade tributária do Estado, como fatos que motivam essa 

prática social, e do princípio da autonomia privada. E, com o fim de circunscrever os lindes da 

atividade, são observadas regras, princípios e valores previstos na Constituição Federal que 

condicionam esse fato social, perpassando pontos de ordem mais operacional, como a 

obediência ao princípio da legalidade, a existência de propósito negocial e a inexistência de 

objetivos meramente tributários, na celebração dos negócios jurídicos, bem assim por aspectos 

de ordem ética, moral e sociológica, como o princípio da solidariedade social e o dever 

fundamental de pagar tributos. 

Também, dentro das inúmeras possibilidades de arranjos negociais que podem ser 

adotados para a obtenção de economia tributária, é analisado o fenômeno da constituição de 

holding familiar ou patrimonial, como modalidade de planejamento tributário, com o propósito 

de delimitar o problema da pesquisa, em função de um dos objetivos dessa espécie de negócio 

jurídico ser elidir o pagamento do ITBI. 

5.1 DELIMITAÇÃO DA NATUREZA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

As pessoas, em razão de fatores de ordem externa e interna, estão sempre em busca de 

métodos mais racionais e eficientes para o desenvolvimento das suas atividades econômicas e 

profissionais, visando a otimizar seus objetivos. Em razão do dinamismo da economia e da 

constante evolução do conhecimento e da tecnológica, na gestão das atividades que 

desenvolvem e das riquezas obtidas, a busca por soluções mais eficientes e eficazes é uma 

constante. 
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Na celebração de atos e negócios jurídicos, que tem pertinência com o objeto de estudo, é 

natural que as pessoas busquem realizá-los do modo eficiente, eficaz e com a maior economia 

possível. E, sendo os tributos um dos insumos que onera o custo dos bens, produtos e serviços 

ofertados na economia, a manutenção do patrimônio, bem como reduzem as rendas e os 

resultados auferidos das atividades econômicas e profissionais desenvolvidas, é instintivo que 

se busque minimizar esse ônus. Sobre este objetivo, Alfredo Augusto Becker257 leciona que: 

É aspiração naturalíssima e intimamente lida vida econômica a de buscar determinado 

resultado econômico com maior economia, isto é, com a menor despesa (e os tributos 

que incidirão sobre os atos e fatos necessários à obtenção daquele resultado 

econômico, são parcelas que integrarão a despesa). 

São concretos os fatos de que o custo dos tributos impacta na vida das pessoas e que 

elas, naturalmente, buscam modos de reduzi-lo. Nessa linha, Carlos César Souza Cintra e 

Thiago Pierre Linhares Mattos258 são categóricos ao asseverar que é indubitável que a gestão 

das empresas e a condução da vida dos particulares são impactados pelo custo dos tributos e 

que, alternativamente, a busca por condutas admitidas pelo Direito voltadas para minimizar as 

despesas tributárias, ancoradas no direito de auto-organização, permite a existência digna e 

configura a condição primordial para a preservação das empresas. 

Nessa perspectiva, é natural que as pessoas, racionalmente, busquem novos arranjos ou 

métodos negociais que resultem no menor custo tributário possível. E, da convivência em 

sociedade, esses métodos mais eficientes e eficazes de realizar determinadas atividades ou de 

celebrar certos negócios são naturalmente disseminados no ambiente socioeconômico. Dessas 

constatações, é possível afirmar, sob a óptica sociológica, que o planejamento tributário é um 

fenômeno cultural contraposto ao dever de pagar tributo, como fato social259 jurisdicizado. 

Sobre essa busca pela economia no pagamento de tributos, pode ser afirmado que, no 

âmbito do Direito Tributário, em termos sociológicos, a reação mais instintiva dos contribuintes 

ante a exigência de tributos é a abstenção do cumprimento da obrigação, seja evitando a 

incidência ou sujeitando-se a regime mais favorável sem confrontar o ordenamento jurídico 

(elisão), seja descumprindo a legislação diretamente (evasão) ou seja lançando mão de negócios 

aparentemente válidos, por meio da fraude à lei civil ou da simulação, visando a evitar a 

incidência tributária ou incidir em hipótese tributária menos onerosa (elusão).260 

 
257 BECKER, op. cit., p. 142 
258 CINTRA, Carlos César Souza; MATTOS, Thiago Pierre Linhares. Planejamento tributário a luz do direito 

brasileiro. In: MACHADO, Hugo de Brito Machado (Coord.). Planejamento tributário. São Paulo: Malheiros, 

2016, p. 94-96. 
259 Fato social é toda maneira de agir, de pensar, de sentir, exterior a o indivíduo, suscetível de exercer sobre ele 

uma coerção exterior (DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico . Tradução de Walter Solon. São 

Paulo: Edipro, 2006, p. 33). 
260 TÔRRES, op. cit., p. 173-174. 
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De modo genérico, o planejamento tributário é a faculdade que as pessoas têm de 

escolher opções que lhes proporcionem economia tributária. Essa atividade pode ser 

considerada como um mecanismo de defesa de que as pessoas e os agentes econômicos dispõem 

para mitigar os efeitos da onerosidade tributária, do desequilíbrio econômico e da iniquidade 

que as políticas fiscais podem causar. Nesse desiderato, são realizados estudos das atividades 

desenvolvidas por determinada pessoa, física ou jurídica, e da legislação tributária vigente e 

aplicável ao caso concreto, com o objetivo de evitar, reduzir ou postar os tributos a pagar. 

Conquanto se registrem algumas confusões terminológicas, pode ser afirmado que a 

expressão “planejamento tributário” é utilizada em sentido comum para designar a atividade ou 

técnica de prospecção de alternativa de redução da carga tributária suportada pelas pessoas, 

realizada em consonância com o ordenamento jurídico. Já em sentido técnico, esta dicção tem 

como sinônimos as expressões “elisão fiscal” e “elusão tributária” e, em sentido oposto, a 

expressão “evasão fiscal”.261 

Para Heleno Tôrres, o planejamento tributário corresponde às ações lícitas adotadas 

pelos contribuintes na estruturação ou reorganização de seus negócios, objetivando a economia 

tributária, seja evitando a incidência de tributos sobre os negócios realizados, reduzindo ou 

diferindo o ônus fiscal, sem que haja qualquer descumprimento frontal ou indireto das leis. Para 

ele, a Constituição Federal tutela a legítima economia de tributos, quando “[...] garante o direito 

ao exercício da autonomia privada, à propriedade e à liberdade contratual, dentro dos limites 

que o conceito de Estado Democrático e Social de Direito impõe”.262 

O planejamento tributário pode ser visto como processo ou procedimento e como 

produto ou ato final. Como procedimento, ato pré-jurídico, é a atividade de análise e 

interpretação da legislação com vistas a criar modelo de ação dos contribuintes, a identificar as 

hipóteses de imunidades, de isenções, de não incidência pura e simples ou de hipóteses de 

incidência mais favoráveis para o alcance do objetivo pretendido. Já feito ato, o planejamento 

tributário é a conduta empregada na celebração de atos e negócios jurídicos permitidos pelas 

normas jurídicas voltadas para a obtenção da economia tributária definida no planejamento.263 

Acerca do planejamento tributário como processo, em outros termos, Edmar Oliveira 

Andrade Filho264 ensina que, do ponto de vista semântico, o termo “planejamento” indica uma 

 
261 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 19. 
262 TÔRRES, op. cit., p. 174. 
263 Ibid., p. 175. 
264 ANDRADE FILHO, op. cit., p. 20. 
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ação programática de projeção antecedente de realidades futuras subordinada a certas premissas 

técnicas. 

Quanto à elisão fiscal, expressão empregada pela doutrina como sinônimo de 

planejamento tributário, para Lívia de Carli Germano265, são atos e omissões destinados a evitar, 

reduzir ou postergar o surgimento da relação jurídica tributária, mediante a utilização de meios 

legalmente permitidos, sem que haja “[...] divergências abusivas entre a forma jurídica adotada 

e a realidade econômica visada pelas partes”. Para ela, a elisão fiscal não é, e nem poderia ser, 

repreendida pelo ordenamento jurídico, em razão do princípio da autonomia privada. 

Na mesma linha, César A. Guimarães Pereira266 acentua que a elisão tributária é lícita, 

sempre antes da ocorrência do pressuposto normativo e, por meio dela, legitimamente, é 

possível alcançar economia tributária, evitando a ocorrência do pressuposto de fato. No mesmo 

sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho267 garante que a elisão fiscal, também chamada de 

“planejamento tributário”, é atividade lícita que busca identificar opções que levem a uma 

menor carga tributária, observando os limites da ordem jurídica. Para ele, o planejamento 

tributário não se restringe à descoberta das lacunas das leis para obter vantagem tributária, pois 

envolve o manejo inteligente do Direito positivo e do conhecimento do mundo dos negócios 

para estabelecer um esquema jurídico menos oneroso sob o ponto de vista tributário. 

A evasão fiscal, por sua vez, é toda ação ou omissão dolosa tendente a encobrir, de modo 

intencional e fraudulenta, operações tributárias.268 Para Heleno Tôrres269, sob o ponto de vista 

jurídico-tributário, em sentido amplo, evasão pode ser definida como todo modo de eximir-se 

à tributação, abrangendo, inclusive, a elusão fiscal. Já, em sentido estrito, a evasão fiscal é a 

“[...] conduta voluntária e dolosa, omissiva ou comissiva, dos sujeitos passivos de eximirem-se 

ao cumprimento, total ou parcial, das obrigações tributárias de cunho patrimonial”. 

Como leciona Edmar Oliveira Andrade Filho270, pode ser afirmado, ainda, que “evasão 

fiscal”, como conduta ilícita dirigia a evadir-se do cumprimento de obrigações tributárias, é 

sinônimo de “sonegação fiscal”, punível com pena restritiva de liberdade e de multa pecuniária. 

Esse fenômeno social, portanto, é repelido pelo ordenamento jurídico e deve ser combatida pelo 

Estado, em razão de ele ser danoso para a sociedade, pelo fato de os sonegadores auferirem 

 
265 GERMANO, Lívia de Carli. Planejamento tributário e limites para a desconsideração dos negócios 

jurídicos. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 54-55.  
266 PEREIRA, César A. Guimarães. A elisão tributária e a lei complementar nº 104/2001. In: ROCHA: Valdir de 

Oliveira (Coord.). O planejamento tributário e lei complementar 104 . São Paulo: Dialética, 2001, p. 23-46, p. 

25. 
267 ANDRADE FILHO, op. cit., p. 21. 
268 Ibid., p. 19. 
269 TÔRRES, op. cit., p. 178. 
270 ANDRADE FILHO, op. cit., p. 19-21. 
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uma vantagem econômica indevida em detrimento dos contribuintes que recolhem 

corretamente os valores dos tributos devidos ao Erário. O autor destaca que a locução 

“sonegação fiscal” é prevista na Lei nº 4.502/1964, como resultado de ação dolosa tendente a 

impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: 

i) da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias 

materiais; e ii) das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação 

tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Essa é, portanto, a definição de 

sonegação fiscal estampada no art. 71 da referida lei. 

Outro conceito que tem relação com o planejamento tributário é de “fraude fiscal”, que, 

segundo alguns autores, não se confunde com “evasão fiscal”. Para Alfredo Augusto Becker271, 

ocorre a fraude fiscal quando alguém, para atingir efeito ou resultado econômico, viola regra 

jurídica ou efeitos jurídicos (relação jurídica e seu conteúdo) de ordem tributária, civil, 

comercial etc. Segundo ele, citando Rubens Gomes de Sousa, o critério distintivo da fraude 

fiscal e da evasão fiscal é o momento da prática, pelo contribuinte, do ato visando à economia 

tributária. Se o ato for praticado antes da ocorrência do fato gerador, será considerado evasão 

fiscal e, portanto, lícito. Já, se praticado depois de ocorrido o fato gerador, tratar-se-á de fraude 

fiscal, logo, o ato será ilícito, por visar a ocultar uma relação jurídica já concretizada e evitar os 

efeitos resultantes da incidência da regra jurídico-tributária. 

Do exposto, verifica-se que Alfredo Augusto Becker considera a evasão fiscal um 

procedimento lícito, apenas pelo fato de ser realizado antes da ocorrência do fato gerador. A 

doutrina moderna, no entanto, utilizando o critério cronológico, considera a evasão fiscal uma 

espécie de fraude fiscal, por ser realizada concomitante ou após a incidência tributária. Já a 

elusão fiscal corresponde ao que Becker denominava de evasão fiscal lícita, por ser realizada 

antes da ocorrência do fato jurídico tributário. A evasão fiscal pode, todavia, ocorrer também 

antes do fato jurídico tributário. 272 Por isso, a análise da cronologia dos atos e negócios jurídicos 

realizados com vistas à economia tributária não é suficiente para distinguir elisão de evasão 

fiscal ou elusão fiscal. 

Quanto à denominação “elusão fiscal”, ela é utilizada para retratar os atos ou negócios 

que, embora não representem descumprimento frontal da legislação tributária, são praticados 

com o emprego de algum artifício para a obtenção de economia tributária.273 Para Heleno 
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Tôrres274, a elusão fiscal se posiciona entre a elisão e a evasão (=simulação). Ela não é 

simulação porque os atos não são ocultos (dissimulados ou simulação relativa) ou inexistentes 

(simulação absoluta). E também não é economia tributária legítima (elisão fiscal), porque a 

economia é obtida contornado ou evitando a hipótese de incidência tributária, pela “violação 

indireta” da lei tributária. A elusão é, portanto, um procedimento transparente, sob o qual o 

contribuinte realiza atos ou negócios jurídicos atendendo aos requisitos formais e materiais 

estabelecidos na legislação para os procedimentos que visa a obter vantagem tributária. No 

caso, há uma violação indireta da lei tributária por meio da celebração de um ato ou negócio 

jurídico atípico ou indireto, desprovido de causa, que pode ser enquadrado como “abuso de 

forma”, “fraude à lei”, “abuso de direito” ou “ausência de finalidade negocial”. 

Malgrado doutrinadores afeitos à interpretação econômica, como método antielusivo, 

defender a finalidade dos fatos como critério distintivo entre elusão e evasão fiscal, Heleno 

Tôrres postula a análise da natureza e dos efeitos dos atos ou negócios jurídicos celebrados 

como método distintivo. A doutrina da interpretação econômica considera elusão tributária a 

organização dos fatos jurídicos com o fim exclusivo de obter economia tributária. Já o autor 

considera que os atos e negócios jurídicos elusivos podem ser desconsiderados por meio da 

interpretação exclusivamente jurídica, quando houver absoluta ausência de causa, simulação ou 

fraude à lei na realização do fato jurídico, que em nada se relaciona com a interpretação 

econômica do Direito Tributário.275 

Do exposto, verifica-se que, conquanto elusão fiscal seja um conceito ambíguo, o 

procedimento que se amolda a ele está mais para evasão fiscal do que para elisão fiscal, haja 

vista ele consistir na organização de ato ou negócio jurídico indireto, isto é, com algum vício 

visando a evitar a incidência da norma tributária ou para que incida norma tributária menos 

onerosa. Nesse sentido, Heleno Tôrres276 ensina que a elusão é uma espécie de ilícito, mesmo 

que os negócios sejam aparentemente lícitos e que não se deve confundir a licitude dos negócios 

jurídicos com seus efeitos em face da legislação tributária, considerando o princípio da 

relatividade dos efeitos contratuais, quando estes tragam prejuízos a terceiros.  

Quanto à licitude e a ilicitude, que estabelecem a linha divisória entre a elisão e a evasão 

fiscal, a doutrina tradicional utilizava o critério temporal e a validade formal para diferenciá-

las. Sob o critério temporal, a licitude da conduta comissiva ou omissiva com vistas à economia 

tributária está na sua realização antes do momento da incidência tributária. Já sob a perspectiva 
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da validade formal, para a conduta ser considerada lícita e corresponda à elisão fiscal, é 

necessário que seja utilizada a legitimidade dos meios, isto é, a licitude da operação, não 

importando as razões dos atos e negócios jurídicos celebrados.277 Estes critérios, contudo, são 

refutados pelo formalismo exacerbado e por não levarem em consideração os valores do 

ordenamento jurídico. 

Ainda sobre a distinção entre elisão e evasão fiscal, Lívia de Carli Germano278 assevera 

que a doutrina brasileira considera a licitude dos atos praticados pelo contribuinte, ao lado do 

critério do momento da prática dos atos. A autora, citando Sampaio Dória, garante que o critério 

da licitude deve ser utilizado como preliminar à investigação. Na sequência, deve-se investigar 

os resultados atingidos, considerando não só o momento da prática dos atos – se antes, 

concomitante ou depois do fato gerador – mas também “[...] a eficácia, a compatibilidade da 

forma com o conteúdo e a produção dos resultados próprios”. 

Portanto, se o critério da licitude, utilizado para distinguir a elisão da evasão fiscal, for 

averiguado apenas sobre o critério temporal, a evasão fiscal poderá ser havido como um 

procedimento lícito. Nesse sentido, Alfredo Augusto Becker279, seguindo a linha de pensamento 

de Rubens Gomes de Souza, assevera que a evasão fiscal, por não violar regra jurídica ou 

eficácia jurídica, é perfeitamente lícita, devendo o intérprete tributário respeitar a estrutura dos 

atos e negócios jurídicos celebrados; isto é, o agente fiscal não pode abstrair a estrutura jurídica 

do negócio jurídico realizado para considerar a sua realidade econômica, sob pena de praticar 

ilegalidade. 

Não sobejam dúvidas de que o critério cronológico tem importância para fins de 

determinar se o contribuinte evitou ou ocultou o fato gerador da obrigação tributária, mas não 

traz subsídios concretos para determinar se o planejamento tributário é legítimo ou ilegítimo. 

Conforme os conceitos de evasão fiscal expostos anteriormente, diferentemente da concepção 

de Rubens Gomes de Souza, seguida por Alfredo Augusto Becker, a evasão fiscal é considerada 

uma conduta ilícita voltada para evadir-se do cumprimento de obrigação tributária, 

independentemente de o procedimento ser realizado antes ou depois da ocorrência do fato 

gerador. Para Lívia de Carli Germano280, o critério mais razoável para determinar se a economia 

tributária é ou não legítima, deve ser o da licitude do ato ou negócio jurídico realizado. Nesse 

critério, deve-se buscar se os atos ou negócios jurídicos celebrados são ou não compatíveis com 
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278 GERMANO, op. cit., p. 47. 
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o ordenamento jurídico, considerando não só a legalidade, mas também a interpretação baseada 

nos princípios e regras que norteiam o sistema jurídico, como os princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva. 

Ainda sobre o critério da licitude, Heleno Tôrres, lecionando sobre a tipicidade e a 

atipicidade para fins de caracterização da elusão tributária como uma conduta ilícita atípica, 

digna de sanção, destaca: 

Os ilícitos atípicos, com bem resume Atienza e Manero, têm os seguintes elementos 

em comum: i) a  existência de uma conduta  permitida; ii) a  produção de um dano, 

intencional ou não, decorrente daquela conduta ; iii) a  inadmissibilidade do dano 

decorrente do contexto principiológico do sistema; iv) a criação, a partir dessa rejeição 

do sistema, de uma nova regra que limita o alcance da primeira, ao qualificar como 

proibido os comportamentos dantes permitidos. 281 

Prosseguindo, o autor arremata, garantindo que o “[...] paradigma constitucional 

compõe-se de princípios que se encadeiam-se entre si para a concretização de valores que a 

sociedade pretende ver preservados” e que esses princípios “[...] limitam o exercício da 

autonomia privada, do direito à livre iniciativa, do direito de propriedade etc.”. Por isso, em 

razão de o princípio da autonomia privada ser plenamente reconhecido pelo ordenamento para 

a criação de negócios jurídicos válidos, quando os contribuintes criam negócios jurídicos 

aparentemente lícitos, com o fim de evitar a incidência tributária, no entanto, desprovidos de 

causa, simulados ou com fraude à lei, por configurar-se em um ilícito atípico, a liberdade de 

criação de negócios deve ser objeto de relativização dos efeitos, pelo emprego sancionador do 

ato de desconsideração, previsto em uma norma atielusiva.282 

De tudo quanto foi exposto, deduz-se que a expressão “planejamento tributário” ou 

“elisão fiscal”, em oposição a “elusão fiscal” e a “evasão fiscal”, deve ser utilizada somente 

para designar a atividade ou procedimento de organização prévia dos negócios, com a finalidade 

de obter licitamente uma economia tributária, tolerada pela sociedade. Portanto, o uso da 

expressão “procedimento tributário lícito” é incoerente, assim como é descabida a expressão 

“evasão fiscal lícita”. 

Por conseguinte, a organização dos negócios pelos contribuintes de modo a arcar com o 

menor ônus tributário possível é legítima quando for realizada de acordo com os limites 

estabelecidos nos princípios e regras que norteiam o ordenamento jurídico. A licitude do ato ou 

negócio realizado determina a legitimidade da economia tributária. Sem ela, não se fala em 

planejamento tributário ou elisão fiscal. Se o ato ou negócio jurídico, realizado visando à 

 
281 TÔRRES, op. cit., p. 197. 
282 Ibid., p. 197-198. 

 



117 
 

 

economia tributária, for contrário ao ordenamento jurídico, independentemente do momento da 

sua celebração, haverá evasão fiscal lato sensu, abrangendo, inclusive, a elusão fiscal. 

Observa-se, ainda, que, sob a óptica da praticidade, a delimitação conceitual de evasão 

fiscal somente tem relevo para o Direito Tributário para fins de determinar a sanção a ser 

aplicada pelo descumprimento das obrigações tributárias, servindo de parâmetro para 

graduação das consequências no campo administrativo e penal, que em regra são mais gravosas 

quando há dolo, fraude ou simulação. 

Destaca-se ainda, que o planejamento tributário não é realizado apenas pelos cidadãos 

contribuintes. Conforme observado por Eurico Marcos Diniz de Santi283, o Fisco também 

realiza o que ele denomina de “planejamento tributário ao contrário”, quando, explorando as 

lagunas da legislação tributária, realiza exigência fiscal sob a alegação da prática, pelo sujeito 

passivo, de abuso de formas jurídicas no intuito de pagar menos tributo. Nesse sentido, 

oportunamente, será analisada a exigência do ITBI sobre a diferença de valor dos bens e direitos 

incorporados ou desincorporados do patrimônio de pessoas jurídicas.  

Feita a distinção da atividade de planejamento tributário de outras figuras correlatas, no 

intuído de dar maior clareza à licitude da economia tributária, nos módulos seguintes são 

sondados alguns fundamentos e limites da atividade de planejamento tributário, realizada pelos 

cidadãos contribuintes. 

5.2 FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Sob o ponto de vista da dogmática jurídica, podem ser apontados como fundamentos do 

planejamento tributário os princípios da livre iniciativa, da propriedade privada e o da livre 

concorrência, todos expressos na Constituição Federal. O princípio da autonomia privada, como 

princípio geral do Direito, também é apontado com fundamento dessa atividade dirigida para a 

economia tributária. Ao lado dos princípios citados, os princípios da limitação ao poder de 

tributar, contidos nos art. 150, 151 e 152 da Constituição Federal de 1988, também ostentam a 

condição de garantia contra a exigência de tributos sem observância do interesse público, 

visando a conceder segurança jurídica às pessoas na organização de seus negócios. Há, porém, 

outros fundamentos socioeconômicos do planejamento tributário que necessitam ser estudados. 

Por questão de corte metodológico, na seção seguinte são vistos os efeitos econômicos e sociais 

da tributação como causas motivadoras da economia tributária e, na subsequente, é estudada a 

autonomia privada como fundamento do planejamento tributário. 

 
283 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Kafka: alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle social 
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5.2.1 As consequências econômicas e sociais e os limites da tributação 

Com frequência, são aprovadas leis tributárias que trazem repercussões econômicas e 

sociais para os sujeitos passivos. Esse influxo nas atividades econômicas e profissionais podem 

decorrer da instituição de nova obrigação tributária, da majoração das existentes ou da 

modificação dos elementos constitutivos da obrigação tributária já instituídas. Neste sentido, a 

título de exemplo, cita-se a Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, que alterou 

a legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), dentre outros aspectos,  

modificou o local de incidência do imposto para serviços como planos de saúde, de 

administração de cartão de crédito e de débito, de fundos de investimentos e de consórcios. 

Esse deslocamento do local de incidência do ISSQN, do locus do estabelecimento 

prestador do serviço para o lugar do domicílio do tomador de serviço, impôs às pessoas 

prestadoras de serviços uma alta complexidade na quantificação e no recolhimento do imposto, 

em razão da diversidade de aspectos quantitativos e modalidades de recolhimentos, adotados 

pelos 5570 municípios brasileiros. Esta complexidade, que orla a impraticabilidade do 

cumprimento dessa obrigação tributária, certamente, provocaria elevado custo de conformidade 

para que fosse possível cumprir a obrigação nos termos em que foi estabelecido. Em razão 

disso, a eficácia da norma foi suspensa cautelarmente pelo STF, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.835. 

Este fato exposto, embora, à primeira vista não tenha relação com o objeto da pesquisa, 

visa a demonstrar que a adoção de terminadas políticas tributárias provoca efeitos colaterais 

adversos para a economia e a sociedade de um modo geral e até para o ente titular da 

competência para exigir o tributo, ao ponto de as pessoas sujeitas às obrigações impostas 

adotarem medidas elisivas com vistas a evitar ou minorar os efeitos colaterais do ato legislativo. 

Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho284 leciona que “[...] as discussões sobre os 

limites éticos e legais do planejamento tributário não podem olvidar o fato de que os tributos 

repercutem no valor dos bens e serviços e este é um fato que nem mesmo a ordem jurídica 

desconhece”. Em razão dessa interferência dos tributos na economia, ele entende serem 

razoáveis as ações e omissões que visam a reduzir a carga tributária. 

O ideal seria que as políticas tributárias primassem pela justiça e a neutralidade fiscal, no 

entanto, este objetivo é muito difícil de ser alcançado, pois, para tanto, a tributação deveria ser 

analisada em um panorama econômico abrangente, que inclui os gastos com o fornecimento de 

bens e serviços públicos e que leve em consideração os seus efeitos sobre diversos agregados 
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econômicos, como o emprego, o crescimento econômico e a distribuição de riqueza e da 

renda.285  

5.2.1.1 A extrafiscalidade tributária 

Em razão da influência econômica que os tributos produzem, eles podem ser utilizados 

como instrumento de ação econômica ou simplesmente de arrecadação, no entanto, na adoção 

de determinada política tributária devem ser levados em contas os efeitos adversos que a 

tributação provoca. Para tanto, há de ser estudada e buscada a aplicação, pelas administrações 

tributárias, do princípio da neutralidade fiscal, que a doutrina especializada afirma existir.286 

Os efeitos econômicos dos tributos, aos quais podem ser acrescentados os de raiz social, 

são considerados pela doutrina como efeitos extrafiscais dos tributos. Alfredo Augusto Becker, 

nesta linha de preocupação com os efeitos econômicos e sociais da tributação ou da 

extrafiscalidade dos tributos, destaca o Direito Tributário como um instrumento que o Estado 

possui para realizar a intervenção na economia e deve ser rejuvenescido por meio de tributos in 

natura e in serviços e da tributação extrafiscal. Em outros termos, a principal finalidade dos 

tributos é ser instrumento de intervenção estatal no meio social e na economia. Por isso, na 

elaboração de cada tributo, não pode ser ignorada a finalidade extrafiscal, tampouco esquecida 

a função fiscal.287 

Também na linha do pensamento de Becker, Paulo Caliendo assevera que o uso de 

tributos com o fim de manipular as receitas e despesas públicas pode influenciar agregados 

econômicos como o emprego, a renda, a inflação e o crescimento econômico. E, em decorrência 

da globalização econômica sob a qual se vive atualmente, podem ser acrescentados, também, 

os efeitos na economia mundial. No ambiente da neutralidade fiscal, o autor observa que a 

equidade e a eficiência da economia, geralmente em conflito, podem e devem ser ponderadas 

por meio do princípio da neutralidade fiscal, com vistas a manter o equilíbrio geral da economia 

e a evitar os efeitos adversos da tributação no sistema de preços.288 

Um dos aspectos decorrentes dos efeitos da intervenção do Estado na economia, por meio 

da sua atividade fiscal, é o influxo produzido na livre iniciativa e na liberta concorrência, que 

devem ser preservadas pelos poderes públicos, como princípios que regem a ordem econômica. 

 
285 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiça. Tradução de Marcelo 
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286 CALIENDO, Paulo. Direito tributário e análise econômica do direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009, p. 100. 
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Na perspectiva de Maria de Fátima Ribeiro289, na política extrafiscal, por meio das exonerações 

tributárias, é inegável a influência que enseja na competição entre as empresas pela conquista 

de mercados, pelas melhores condições de competição que propicia, em detrimento da 

neutralidade fiscal que deve ser mantida pelo Estado em nome do equilíbrio da economia. A 

autora destaca, ainda, que o Estado, na execução de sua política tributária, deve tratar com 

justiça todos os contribuintes que se encontrem em iguais condições, promover a distribuição 

de rendas e o desenvolvimento econômico e, ainda, ser favorável à estabilização da economia, 

ao combate ao desemprego e à livre concorrência. 

Como consequência da falta de neutralidade fiscal das políticas tributárias, os agentes 

econômicos, na busca da permanência no mercado ou da redução do custos das obrigações 

tributárias nos preços dos produtos, podem planejar meios de realizar suas atividades 

econômicas, deixar de produzir determinados produtos e comprá-los de outros mercados para 

revendê-los, bem como, simplesmente, podem deixar de realizar determinada atividade 

econômica e realocar seus capitais para outros setores econômicos. Esses rearranjos 

fundamentam-se na liberdade ou na autonomia privada das pessoas, objeto de estudo no módulo 

seguinte. 

Nesse contexto, é necessário que os governos atentem para as consequências econômicas 

e sociais de suas políticas tributárias, com vistas a mitigar os efeitos econômicos e sociais das 

normas tributárias e evitar as injustiças fiscais. Do contrário, em razão de os tributos integrarem 

o preço dos produtos, uma mudança na política tributária que aumente a carga tributária, 

naturalmente, fará com que as pessoas busquem mitigar a repercussão tributária com vistas a 

restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados. 

Por outro lado, é importante ressaltar que o princípio da livre concorrência pressupõe 

igualdade de condições para os agentes econômicos e que cabe ao Estado, para assegurar o 

objetivo desse princípio, nos termos estabelecidos no art. 170, § 4º, da Constituição da 

República, reprimir os abusos cometidos por qualquer meio, com vistas à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao crescimento arbitrário dos lucros. 

5.2.1.2 A igualdade da tributação 

Um outro aspecto que não pode prescindir de ser analisado, quando do estudo dos efeitos 

extrafiscais dos tributos, sob o ponto de vista econômico e social, é a desigualdade tributária. 

 
289 RIBEIRO, Maria de Fátima. Reflexos da tributação no desequilíbrio e na livre concorrência. In: 

GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação. Coimbra: Almedina, 2012, p. 211-
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Na hipótese de ser estabelecido tratamento tributário diferenciado para d eterminadas pessoas 

que desenvolvem a mesma atividade em condições semelhantes, certamente, será cometida 

injustiça fiscal e será violado o princípio da igualdade ou da isonomia tributária, estabelecido 

no art. 150, inciso II, da Constituição Federal. 

Os entes políticos dotados de competência tributária, frequentemente, concedem 

exonerações tributárias com o fim de atrair atividades econômicas para seus territórios ou para 

fomentar o desenvolvimento de determinado setor econômico. Sobre essa prática comum de 

política fiscal, Betina Grupenmacher290 assevera que as políticas tributárias concessivas de 

benefícios e incentivos fiscais devem ser justas e isonômicas, de modo a distribuir a redução da 

carga tributária igualmente para todos, visando ao equilíbrio do ônus tributário a que a 

sociedade está sujeita. Na intelecção da autora, a concessão de benefícios a determinadas 

categorias ou grupos econômicos, em vez de contribuir para um “Estado Fiscal Suportável”, 

opera distorções inadmissíveis no sistema, em razão de apenas uma parcela dos contribuintes 

ser beneficiada. Há de ser reconhecer, contudo, que a Constituição incentiva e traça as balizas 

necessárias para a concessão de incentivos e benefícios fiscais. 

Ainda a respeito das exonerações tributárias e da igualdade tributária, cabe trazer a lume 

a opinião de Paul Kirchhof sobre os fins dos tributos e o princípio da igualdade tributária. Ele 

entende que “[...] a tributação para fins fiscais, a rigor, não pode afastar-se da igualdade de 

imposição e das condições gerais da igualdade, enquanto os tributos extrafiscais ambicionam 

este afastamento”.291 

Quanto à natureza do princípio em foco, Hugo de Brito Machado ensina que o princípio 

da igualdade tributária é projeção da isonomia jurídica, consoante o qual todos são iguais 

perante a lei. Este, segundo o autor, é uma garantia de que todos que se encontrem em igual 

condição devem ser tratados uniformemente pelos entes tributantes.292 

Acerca do objetivo do princípio sob estudo, Roque Antonio Carrazza293 assevera que “[...] 

a lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade”. E arremata, 

acentuando que “[...] o tributo, ainda que instituído por meio de lei, editada pela pessoa política 

competente, não pode atingir apenas um ou alguns contribuintes, deixando a salvo outros que, 

comprovadamente, de acham nas mesmas condições”. 

 
290 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Das desonerações tributárias: incentivos e benefícios ficais. In: 

GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação. Coimbra: Almedina, 2012, p. 9-94, 

p. 12-78. 
291 KIRCHHOF, Paul. Tributação no estado constitucional. Tradução de Pedro Adamy. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016, p. 40. 
292 MACHADO, op. cit., 2013, p. 38. 
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Do exposto, o princípio da igualdade tributária é destinado ao legislador 

infraconstitucional, determinando que eles se abstenham de editar normas estabelecendo 

discriminação desproporcional e desarrazoada, em nome do ideal de justiça que permeia todo 

o ordenamento jurídico. Por outro lado, a pessoas também podem ferir o princípio da isonomia 

na prática de atos ou negócios jurídicos. Quando, por exemplo, alguém realiza economia 

tributária ilícita há agressão ao princípio da isonomia, em razão da vantagem indevida obtida, 

em detrimento de outros que se encontrem em iguais circunstâncias, mas que prezam pela 

licitude de seus atos. 

No concernente à vinculação do princípio sob exame com o princípio da justiça e dos 

objetivos deles, André Elali, analisando a igualdade da tributação, assim se exprime: 

Como visto, a  igualdade da tributação segue a igualdade genérica, tratando -se de 

princípio ligado a va lores da justiça, além de está vinculado à noção de atribuir a todos 

os agentes econômicos do mercado a mesma “condição de concorrência”, isto é, de 

“criar” um estado “neutro” para os agentes econômicos, uma estrutura “o menos 

imperfeita possível”.294 

Sobre a justiça fiscal, que é o fim do princípio da isonomia tributária, observa-se que 

somente há sociedade livre, justa e solidária com a edição de leis tributárias materiais justas, 

que promovam a distribuição igualitária da carga tributária, onerando proporcionalmente mais 

aqueles que possuem maior capacidade para contribuir e desonerando aqueles que, embora 

tenham capacidade econômica para contribuir, não possuam força para arcar com os encargos 

da tributação, em virtude da destinação das suas disponibilidades financeiras para subsistência 

familiar.295 

Em outros termos, o legislador deve atuar coordenadamente, com vistas a evitar que a 

carga impositiva total incidente sobre as bases tributárias seja realizada observando a igualdade 

e evitando o excesso.296 

Ante o exposto, em função do princípio da igualdade tributária, que deve ser observado 

na tributação, os órgãos e os agentes públicos com poderes de editar normas tributárias e de 

aplicá-las não as podem editar nem extrair o sentido delas sem a devida isonomia, sob pena de 

violar valores basilares do ordenamento jurídico, como a justiça, a segurança jurídica e os 

próprios valores éticos que orientam o sistema jurídico. 

O Estado, no exercício de sua política fiscal, além da necessidade de manter a 

neutralidade fiscal, não pode dispensar tratamento desigual às pessoas que se encontrem em 

 
294 ELALI, André. Um exame da desigualdade da tributação em face dos princípios da ordem econômica. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 16, n. 81, p. 11-29, jul.-ago, 2008, p. 

16. 
295 GRUPENMACHER, op. cit., p. 45. 
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igual condição, de modo a não alterar as condições de mercado e a evitar a injustiça econômica 

e social. Do contrário, pois, as pessoas e os agentes econômicos, naturalmente, adotarão 

medidas para corrigir o desequilíbrio e a injustiça causada, modificando a forma como seus 

negócios são realizados ou, simplesmente, se abstendo de realizá-los. 

5.2.2 A autonomia privada e o planejamento tributário 

Os princípios da livre iniciativa, da propriedade privada e da livre concorrência, havidos 

como fundamentos do planejamento tributário, têm relação direta com o princípio da autonomia 

privada, considerado um dos princípios gerais do Direito. 

A autonomia privada surgiu da evolução da autonomia da vontade, em decorrência da 

contestação do dogma do poder criador da vontade, consequente da concepção que passou a 

sustentar a ideia de que todo efeito dos negócios jurídicos decorre do Direito. Antes, a 

autonomia da vontade, fundamentada nos princípios da liberdade contratual lato sensu, da 

obrigatoriedade dos fins contratuais (pacta sunt servanda) e da relatividade dos contratos, era 

defendida pela doutrina voluntarista como a vontade individual destinada a produzir efeitos 

jurídicos, cabendo ao Direito apenas a proteção da eficácia dos negócios jurídicos.297 

Embora tenha havida a relativização da vontade nos negócios jurídicos, conforme visto 

no capítulo 2, ela ainda é fundamental para o surgimento dos negócios jurídicos, pois não há 

como o direito tutelar meras intenções psicológicas. É necessário, portanto, para que surja um 

negócio jurídico tutelado pelas normas jurídicos, na maioria das situações, que a vontade seja 

declarada, manifestada com a intenção de produzir determinado efeito jurídico.298 

Na inteligência de Orlando Gomes299, a autonomia privada, considerada como liberdade 

moral de querer, manifestação de poder ou liberdade de contratar, é materializada pelo Direito 

positivo pela conferência, às pessoas, do poder de provocar efeitos jurídicos, por meio de certos 

atos decorrentes da vontade. Ainda segundo o autor, na conceituação de autonomia privada, 

deve-se considerar os institutos propriedade e o negócio jurídico (incluído principalmente o 

contrato), regidos pelo Direito privado, que, reunidos, concedem às pessoas o poder de 

disporem de seus bens, nos termos previsto na lei, seja por ato inter vivos ou por causa mortis, 

seja a título oneroso ou gratuito. 

De modo mais amplo, a autonomia privada pode ser conceituada como a “[...] esfera de 

liberdade da pessoa que lhe é reservada para o exercício dos direitos e a formação das relações 
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jurídicas de seu interesse ou conveniência”. Ela pode ser vista pelo aspecto do “[...] poder 

atribuído à vontade na criação, na modificação e extinção das relações jurídicas”; bem como 

sob o aspecto do “[...] poder dessa vontade referido ao uso, gozo e disposição dos direitos 

subjetivos e dos poderes e faculdades das pessoas”.300 

Quanto aos fundamentos da autonomia privada, segundo Heleno Tôrres301, o exercício 

dessa manifestação de poder e da liberdade de contratar encontra amparo na Constituição da 

República, que, além de estruturar o Estado brasileiro, assegura aos particulares a prerrogativa 

de autorregular interesses, obviamente, dentro dos limites dos princípios e valores 

constitucionais que visam a garantir a convivência social justa e harmoniosa. Em outros termos, 

o autor assevera que a autonomia privada é “[...] um princípio do direito constitucional civil 

que consiste no poder atribuído pela Constituição às pessoas, individual e coletivamente, para 

determinar as consequências jurídicas como decorrência de comportamentos livremente 

assumidos”. Portanto, o produto jurídico da autonomia privada expressado dentro dos limites 

do ordenamento jurídico, como o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, tem fundamento 

constitucional e deve ser respeitado por todos. 

Observa-se, ainda, que o poder atribuído à autonomia privada também vem sofrendo 

limitações, até mesmo na economia de mercado, no tocante à liberdade de inciativa econômica. 

Nesse sentido, as constituições modernas a reconhecem, mas instituem princípios 

limitadores.302 Quando a Constituição da República estabelece, no art. 170, que a ordem 

econômica tem a livre iniciativa como base, mas limita o uso da propriedade à observância de 

sua função social e condiciona a exploração à valorização do trabalho, estabelece limites à 

autonomia privada, visando a compatibilizá-la com o interesse social, que também está na base 

do Estado Social. 

No sentido dessa evolução limitadora da autonomia privada, Heleno Tôrres303 assevera 

que, no constitucionalismo contemporâneo, o poder da autonomia privada coexiste com o poder 

público, que cria normas limitadoras daquele, baseadas na “[...] função social dos contratos, da 

propriedade, do trabalho, das sociedades ou na regulação de ordem econômica e social justa e 

solidária”. 

 
300 Ibid., p. 265. 
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Sob a óptica tributária, Marco Aurélio Greco304 acentua que houve alteração 

paradigmática na relação entre Estado, Direito e Direito Tributário, passando de um Estado 

Liberal para um e Estado Constitucional de Direito, fundado em valores sociais que necessitam 

ser efetivados e que, para tanto, necessita dos recursos provenientes de tributos para a realização 

das suas finalidades, com vistas a obter os objetivos constitucionais de uma sociedade livre, 

justa e solidária.  

Do exposto, deduz-se que a liberdade de celebrar negócios jurídicos, principal expressão 

da autonomia privada, lastreada nos princípios constitucionais que conferem direito à dignidade 

humana, à liberdade, à propriedade, à livre inciativa e ao trabalho, não é absoluta, e, sim 

limitada pela ordem pública, econômica e social lastreadas no interesse da coletividade. Por 

isso, os negócios privados necessitam ser realizados e interpretados conforme os princípios e 

valores que norteiam os objetivos do Estado Democrático e Social, que tem seu estatuto na 

Constituição da República. 

5.3 LIMITES DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Com a evolução da sociedade e dos ambientes de negócios, paulatinamente, foram 

sendo estabelecidos limites à liberdade de contratar e ao modo de usar, gozar e dispor dos bens 

privados, principalmente na seara do Direito Tributário, em razão de esses fatos serem eleitos 

como suportes fáticos de regras de incidência tributária. Esses limites à liberdade dos 

contribuintes foram paulatinamente estabelecidos por meio de princípios norteadores do 

sistema jurídico, por meio de regras jurídicas e, até mesmo, via evolução da jurisprudência. 

Conforme já expresso, no ordenamento jurídico pátrio vigente, existem regras, 

princípios e valores que delimitam a validade dos atos e negócios jurídicos e, 

consequentemente, demarcam o manejo dos atos de vontade deliberada com o intento de reduzir 

a carga tributária, assim como as atividades fiscais orientadas para a exigência de tributos, 

principalmente os procedimentos administrativos realizados com o fim de desconsiderar os atos 

e negócios efetuados para evitar o pagamento de tributos. 

É fato que as pessoas racionais ponderam custos e benefícios ao tomar decisões. No que 

concerne à realização de negócios jurídicos, onde há a vontade deliberada de obter 

determinados efeitos jurídicos, a pessoa com o mínimo de lucidez sopesa o risco de detecção 

do ato ilícito praticado, delimitando o perigo de efetiva condenação criminal ou de reparação 

do dano civil, com o pagamento de perdas e danos e das multas penais estabelecidas em 
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contratos ou nas normas jurídicas. Portanto, no pertinente aos efeitos tributários dos atos ou 

negócios jurídicos realizados, é efetivado julgamento sobre o custo versus o benefício que pode 

ser alcançado (o grau e a natureza das punições, sejam pecuniárias ou não, o efeito econômico 

e social que as elas mesmas podem provocar nos ofensores versus a economia de deixar de 

recolher o tributo). Logo, quanto maior o grau de aplicação da norma tributária ou criminal (isto 

é, o seu enforcement ou grau de efetivo cumprimento da regra), menor será a probabilidade de 

as pessoas a descumprirem, conforme raciocínio da teoria econômica do crime, inaugurada por 

Gary S. Becker.305 Nesse sentido, os limites explícitos e implícitos ao planejamento tributário, 

previstos no ordenamento jurídico, devem funcionar como contrapeso a essa atividade. 

A doutrina, ao estudar as balizas do planejamento tributário, concede ênfase às regras 

jurídicas positivadas que, de algum modo, permitem a interferência estatal nos atos e negócios 

jurídicos privados produtores de efeitos jurídicos tributários. O exposto pode ser ilustrado pela 

afirmação feita na obra coordenada por Luiz Eduardo Schoueri306, ao explicar a ideia de que, 

no Brasil, a evolução das limitações ao planejamento tributário passa pela norma do Código 

Tributário Nacional que permite às autoridades administrativas reverem de ofício os atos e 

negócios jurídicos dos sujeitos passivos que agiram com fraude ou simulação, até chegar à 

norma incluída no art. 116 do referido diploma, que passou a permitir a desconsideração dos 

fatos jurídico dissimulados com fins de economia tributária. Como pode ser divisado adiante, 

porém, a limitação ao planejamento tributário abusivo é mais ampla do que a prevista nessas 

regras tributárias. 

Portanto, conforme já exposto, embora o planejamento tributário seja permitido pelo 

sistema jurídico, não podem ser negligenciados os limites a essa atividade, existentes no 

ordenamento jurídico, com vistas a evitar a fraude, a elusão e a evasão tributária. Inclusive, a 

repulsa social à sonegação fiscal é tanta que algumas ações são tipificadas como crimes pela 

Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Nesta seção, examina-se alguns desses limites ao 

planejamento tributário, ao passo que, no capítulo seguinte, são estudadas as consequências à 

desobediência deles, em função da norma antielisão fiscal. 
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5.3.1 O princípio da solidariedade e o dever fundamental de pagar tributos como limites 

ao planejamento tributário 

Sob o ponto de vista filosófico e sociológico, isto é, de cunho menos formal, pode ser 

afirmado, como pode ser visto na sequência, que uma das limitações à atividade de 

planejamento tributário é o dever que os membros de uma sociedade possuem de contribuir 

para o alcance do bem comum dos que habitam determinado território, organizados como 

Estado. Nessa linha, em virtude da existência da figura de um ente estatal formalmente 

constituído, com um conjunto de atribuições a serem efetivadas, não pode ser desconsiderada a 

necessidade de recursos para custear as atividades estatais. 

Portanto, em decorrência desta premissa, nesta subseção, remete-se à necessidade de 

custeio das atividades estatais, por meio do pagamento de tributos, como dever fundamental de 

todas as pessoas que coabitam o ambiente estatal. Antes, porém, por necessidades 

metodológicas, se reportará, brevemente, à noção de Estado com suas atribuições.  

5.3.1.1 O Estado e sua função 

O ser Estatal, sob o ponto de vista jurídico, de acordo com Hans Kelsen, é uma 

comunidade criada pela ordem jurídica nacional, em contraposição à ordem internacional, com 

forma de pessoa jurídica, representando a personificação da comunidade ou da ordem jurídica 

nacional, componente dessa comunidade.307 

Conforme teorizado por Jean-Jacques Rousseau308, o Estado tem como fundamento o 

pacto social, uma associação de pessoas com vistas a defender e a proteger a todos. As 

finalidades ou as funções dos Estados, no decurso da história, passou, no entanto, por evoluções 

até chegar às finalidades do Estado moderno. Dalmo Dallari classifica a finalidade do Estado 

em fins objetivos e subjetivos. Para as finalidades deste exame, interessam os fins subjetivos, 

por estarem ligados aos seus variados fins particulares na sua relação com as pessoas, isto é, 

por caracterizarem-se nas suas funções primordiais, que, de modo genérico, é a busca do “[...] 

bem comum de um certo povo, situado em determinado território”. Esse bem comum, como 

síntese da finalidade do Estado, conforme o Papa João XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), 

citado por Dalmo Dallari, é “[...] o conjunto de todas as condições de vida social que consintam 

e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”.309 

 
307 KELSEN, op. cit., 2005, p. 261-262. 
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Danesi. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 20. 
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O Estado contemporâneo passou a ser visto como uma entidade entre os demais grupos 

sociais, em oposição a “[...] mistificante entidade soberana e mitológica”, com a existência 

justificada nos interesses da sociedade e a finalidade de administrar esses proveitos sociais. Por 

isso, na relação com o cidadão-contribuinte, o Estado necessita ser entendido como uma 

entidade parceira que visa a atender os fins e valores maiores da sociedade. E essa relação é 

arrimada em poderes e deveres recíprocos, lastreada na legalidade, na eficiência, na 

transparência e em outras garantias constitucionais, em todas as áreas de atuação estatal, 

inclusive na tributária, onde o órgão com atribuições fiscais tem o poder e o dever de tributar e 

arrecadar e o cidadão-contribuinte o poder-dever de calcular e pagar os seus tributos.310 

Sobre o bem comum, que incube ao Estado atender, na República Federativa do Brasil, 

genericamente, ele está nos seus objetivos fundamentais, prescritos no art. 3º da Constituição 

da República, como sendo: estabelecer uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras modalidades de discriminação. Além desses objetivos, são encontrados 

outros, expressos e implícitos, no âmbito do texto constitucional, visando a assegurar os direitos 

e garantias fundamentais de todos brasileiros e estrangeiros residentes no País. 

Seja qual for, porém, a finalidade do Estado, é fato que ele necessita da colaboração de 

cada cidadão para poder cumprir seus objetivos. Nesse sentido, cabe trazer-se para o mesmo 

plano dos objetivos do Estado e dos direitos fundamentais dos cidadãos a discussão sobre os 

deveres que cada pessoa que coabita determinado espaço geográfico possui, no tocante ao 

financiamento das atividades estatais. É necessário, portanto, conceder ao dever de pagar 

tributos a mesma relevância concedida aos deveres estatais, haja vista a parceria dever permear 

a relação Estado-cidadão e o fato de inexistir direitos sem custos. 

5.3.1.2 Os direitos e seus custos 

É necessário observar, também, como corolário do dever fundamental de pagar tributos, 

a correlação direta entre os direitos fundamentais e sociais tutelados pelo Estado e seus 

respectivos custos. Isto é, não há como prover os direitos fundamentos e sociais, sem os recursos 

necessários para custeá-los. 

Sobre os direitos fundamentais e sociais, observa-se que a Constituição Federal de 1988, 

além dos objetivos do Estado brasileiro já destacados, com fundamento no princípio da 

 
310 CAVALCANTE, Denise Lucena . Crédito tributário: a  função do cidadão-contribuinte na relação tributária. 
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dignidade da pessoa humana, estabeleceu uma série de direitos e garantias fundamentais, sob o 

rótulo “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” (Art. 5º a 11). Nesse sentido, incumbe 

ao Estado brasileiro, por meio da União e dos entes políticos integrantes da Federação, 

assegurar a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à garantia da propriedade 

privada, bem como implementar e assegurar os direitos sociais relativos à educação, à saúde, à 

alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, 

à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados.  

Para a concretização desses direitos fundamentais e sociais, contudo, impõe-se a 

colaboração dos cidadãos, provendo os recursos necessários para tal objetivo. Na compreensão 

de Marciano Buffon, “[...] a realização dos direitos fundamentais, especialmente aqueles de 

cunho prestacional, implica a assunção de significativo ônus financeiro”.311 

A propósito do custo dos direitos dos cidadãos de determinado Estado, destaca-se o 

importante estudo de Stephen Holmes e Cass Sustein, onde destacam, peremptoriamente, a 

ideia de que não há direitos sem custos. Para eles, qualquer exercício de direitos tem um custo 

a ser mantido por alguém, seja de natureza financeira ou custos de oportunidade derivados da 

proteção de determinadas pretensões jurídicas em detrimento de outras. Como exemplo da 

relação entre a promoção dos direitos e seus custos, os autores destacam que, para o Estado 

assegurar o direito de propriedade, necessita manter a atividade policial para impedir a invasão 

dela, bem como as instituições judiciárias indispensáveis para que um juiz, no exercício da 

prestação jurisdicional, determine a restituição de uma posse esbulhada, e todas essas atividades 

têm seus respectivos custos que precisam ser financiados por alguma fonte de receita.312 

Ainda segundo Holmes e Sustein, a proteção dos direitos individuais jamais é gratuita, 

porque sempre pressupõe criar e manter relação de autoridade. Para ele, os direitos liberais 

clássicos dependem necessariamente de relação de poder e obediência, com criação e 

manutenção custosos.313 

Os custos dos direitos e dos recursos necessários para a concretização dos direitos 

fundamentais, no Brasil, são pontos bastante discutidos pela doutrina e pela jurisprudência 

relacionada com o princípio da reserva do possível. Neste sentido, Arnaldo Sampaio de Moraes 

Godoy, no estudo da obra O custo dos direitos, de Holmes e Sustein, destaca que o tema da 

reserva do possível, do ponto de vista estruturalmente orçamentário, é assunto estudado por 

 
311 BUFFON, Marciano. Tributação e dignidade humana: entre os direitos e deveres fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 79. 
312 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York and 

London: W. W. Norton, 1999. 
313 HOLMES; SUNSTEIN, op. cit. 
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autores muito importantes no Brasil, a exemplo de Fernando Facury Scaff, e foi debatido 

também pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria da força normativa da 

Constituição, derivada da obra Die Normative Kraft der Verfassung, de Konrad Hesse, 

traduzida para o português pelo ministro Gilmar Mendes.314 

Portanto, é indubitável a necessidade de captação de recursos para consecução dos 

objetivos estatais. Conforme Danilo Fontenele Sampaio Cunha e Francisco José Gomes315, essa 

atividade secundária do Estado, estudada pelas Finanças Públicas, sob a óptica jurídica, 

econômica e política, e pelo Direito Financeiro, sob o ponto de vista jurídico, constitui na 

obtenção de receitas originárias, decorrentes da exploração do próprio patrimônio, e de receitas 

derivadas do patrimônio de terceiros, por meio da arrecadação de tributos. E essa atividade de 

arrecadação de receitas do patrimônio de terceiros, que nos primórdios da humanidade decorria 

de auxílios, doações e de presentes dados pelos integrantes de determinados grupos sociais, 

posteriormente, por meio de confisco, só após o povo não aceitar mais os excessos e as 

surpresas, foi que passou ser feita com o consentimento dos contribuintes e com observância 

de limites estabelecidos nas normas, chegando ao estádio de obrigação compulsória, nos limites 

da lei. 

5.3.1.3 O princípio da solidariedade e o dever fundamental de pagar tributos 

Ante o exposto, a população brasileira, assim como a de outros países, pleiteia um 

ambiente físico e ecológico equilibrado, organizado e sadio para viverem; um locus econômico 

equilibrado para desenvolverem seus negócios; a garantia de inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade privada, por meio da prestação de serviços 

jurisdicional, de saúde, de educação, de segurança, de limpeza e de outros serviços públicos 

correlatos, eficientes e eficazes; sem, no entanto, discutir o custo desses direitos e serviços e 

quais as cotas de responsabilidade para a sua manutenção. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, no capítulo I, do título II, contém 

uma série de normas sob o rótulo de “os direitos e deveres individuais e coletivos”, mas, como 

ressaltado antes, frequentemente somente são estudados e questionados os direitos, relegando 

os deveres a segundo plano. 

 
314 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Os custos dos direitos. p. I. Revista Consultor Jurídico. São Paulo, 7 

abr. 2013. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2013-abr-07/embargos-culturais-holmes-sunstein-

demonstram-custo-financeiro-direitos>. Acesso em: 16 fev. 2018. 
315 CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio; GOMES, Francisco José. Os direitos e seus custos: quem paga os direitos 

das pessoas com deficiência. In: MATIAS, João Luis Nogueira (Coord.). Relações privadas, direitos humanos 

e desenvolvimento nos 30 anos da Constituição de 1988 . Fortaleza: Mucuripe, 2018, p. 297-316, p. 304. 
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Sobre o que é considerado dever, Hans Kelsen ensina que ele pode analisado sob a óptica 

do Direito positivo e sob o ângulo da moral. O dever moral tem fundamento em uma norma 

moral oriunda das relações pessoais, cuja prescrição ou proibição de certas condutas deve ser 

observada pelos membros do grupo social. Já o dever jurídico, nada mais é do que uma 

contraparte do conceito de norma jurídica.316 

No âmbito do Direito Tributário, a prevalência dos direitos sobre os deveres também 

não é diferente. A dogmática deste ramo do Direito preocupa-se, essencialmente, com os limites 

estabelecidos para exercício do poder de tributar pelos entes dotados de competência tributária. 

Sobre essa prevalência, Marciano Buffon317 acentua que “[...] uma parcela expressiva da 

sociedade restringe a concepção de cidadania apenas à esfera dos direitos”, esquecendo-se da 

face obrigacional cidadã. 

No sentido da pouca discussão acerca dos deveres dos cidadãos para com seus pares e 

com o Estado, José Casalta Nabais318 ressalta que o tema dos deveres fundamentais, expressos 

e implícitos na própria Constituição, é considerado o mais esquecido pela doutrina 

constitucional contemporânea. Para esse autor, o pagamento de tributos é havido como um 

dever fundamental, pois a relação jurídica tributária não pode ser observada apenas como 

relação de poder, na qual o Estado faz exigências aos cidadãos e estes se sujeitam às 

consequências desta relação. O pagamento de tributos, ainda na visão do autor, não pode ser 

conhecido como um mero sacrifício para os cidadãos, mas na qualidade de contribuição 

necessária para a vida em comum e próspera dos membros da comunidade organizada em 

Estado. 

A ideia de solidariedade, consoante leciona Adilson Rodrigues Pires319, se encontra na 

base da evolução da sociedade, desde a origem da vida humana, e está no sopé da evolução 

política e social das civilizações. Para esse autor, nada é mais intimamente ligada ao dever de 

pagar tributos, com vistas a contribuir para o bem comum de toda a sociedade, do que a 

solidariedade. 

João Luis Nogueira Matias320 acentua que a solidariedade social, embora esteja no 

âmbito das ideias deste a Antiguidade, somente alçou a categoria de princípio jurídico, apto a 

 
316 KELSEN, op. cit., 2005, p. 83. 
317 BUFFON, op. cit., p. 79. 
318 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 2012, p. 15 e 185. 
319 PIRES, Adilson Rodrigues. A incompatibilidade do art. 36 do CTN com o texto constitucional. In: RAMOS 

FILHO, Carlos Alberto de Moraes (Org.). Normas gerais de direito tributário: estudos em homenagem aos 50 

anos do código tributário nacional. Curitiba: CRV, 2016, p. 167-183. p. 167. 
320 MATIAS, João Luis Nogueira. A ordem econômica e o princípio da solidariedade na constituição federal de 

1988. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, p. 69-89, 2009.2, p. 81 e 85. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/12111/1/2009_art_jlnmatias.pdf >. Acesso em: 23 jun. 2019. 
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incidir sob toda ordem jurídica, no final do século XIX e início do século XX, como meio de 

permitir maior espaço no ideário socialista sem o sacrifício das liberdades individuais, 

conciliando o individual e o social. Para ele, atualmente, a solidariedade social possui densidade 

própria e exigibilidade, devendo ser aplicada como fonte de obrigações positivas e negativas e 

o seu conteúdo há que ser utilizado como critério interpretativo de outras normas. 

Para Ernani Contipelli321, a variável axiológica da solidariedade social é estruturante do 

modelo ideológico de Estado Democrático de Direito, que atua no terreno da tributação, de 

modo a validar as imposições, por meio do dever de colaboração dos membros da comunidade 

em correlação com o direito de exigir do Estado a adequada redistribuição das riquezas 

arrecadadas. 

Marciano Buffon322 afiança a ideia de que, na análise da dupla face da cidadania, não 

há como efetivar os direitos fundamentais sem que haja a contribuição dos cidadãos por meio 

de cumprimento de um dos principais deveres de cidadania, que é o dever de pagar tributo. 

Expressa, no entanto, que esse encargo social é esquecido, em razão de grande parcela da 

sociedade restringir a concepção de cidadania apenas à esfera dos direitos. 

Em outra obra, Marciano Buffon e Lilian Ramos Jacob323 asseveram que a crise 

financeira enfrentada pelo Estados pode e deve ser suplantada pelo resgate dos vínculos de 

solidariedade, no tocante aos deveres fundamentais, especialmente por meio do dever 

fundamental de pagar tributos, com vistas a contribuir para o bem comum. Para tanto, é 

essencial reconstruir os vínculos de solidariedade e, sobretudo, quanto aos deveres 

fundamentais, haja vista o fato de todas as pessoas de uma sociedade necessitam contribuir para 

o bem comum. 

Portanto, a solidariedade social pode ser considerada fundamento da estrutura do 

sistema tributário. Nessa perspectiva, Ernani Contipelli admite que ela integra a categoria dos 

valores, do “dever-ser”, guarda relação com a ideia de reciprocidade de interesses das partes 

pertencentes ao todo e pode ser relacionada com a atribuição de direitos sociais e dos deveres, 

como na divisão dos encargos cabíveis aos membros da comunidade para a formação do 

 
321 CONTIPELLI, Ernani de Paula. Solidariedade social tributária . São Paulo: Almedina, 2010, p. 142- 145 
322 BUFFON, op. cit., p. 79. 
323 BUFFON, Marciano; JACOB, Lilian Ramos. O estado democrático de direito e a tributação: entre os direitos 

e deveres fundamentais na (re)construção de uma sociedade solidária a partir do dever fundamental de pagar 

tributos. Revista Jurídica da UNI7, v. 13, n. 2, p. 103-116, dez. 2016, p. 115. Disponível em: 

<http://www.uni7setembro.edu.br/periodicos/index.php/revistajuridica/article/view/66>. Acesso em: 23 jun. 

2017. 
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patrimônio a fim de atender aos interesses convergentes para a coexistência harmônica em 

grupo.324 

Pelo exposto, em razão do dever de solidariedade social, se de um lado o Estado deve 

cumprir seus objetivos, provendo serviços voltados para atender aos direitos sociais da 

comunidade, em contrapartida, a comunidade há de cumprir os seus deveres de colaboração 

social impostos. Em outros termos, Ernani Contipelli afirma que 

[...] a  solidariedade social acaba por intervir na seara das relações privadas, de 

interesses dos direitos subjetivos, área demarcada pelas concepções clássicas do valor 

liberdade, estabelecendo limitações ao pleno exercício da vontade individual, ao 

prescrever a necessária relação de ajustamento/compatibilidade entre referida esfera 

de autonomia privada ao atendimento de sua função social, geralmente, determinada 

no plano normativo constitucional. 325 

É possível destacar ainda, que o dever fundamental de pagar tributo decorre dos direitos 

fundamentais e que é um dos status que o cidadão possui junto ao Estado. Nesta linha, destaca-

se a doutrina de Jellinek, citada por Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coêlho e Paulo 

Gustavo Gonet Branco326, consoante a qual a pessoa “[...] pode achar-se em posição de 

subordinação aos Poderes Públicos, caracterizando-se como detentor de deveres para com o 

Estado”. Nessa modalidade é ostentando um status passivo, diverso dos status ativos que 

evidenciam os direitos fundamentais propriamente, como o direito de defesa ante o Estado e o 

direito às prestações. 

O dever fundamental de pagar tributo também é utilizado pela jurisprudência como 

fundamento para decisões sobre matérias relacionadas com os direitos fundamentais e com o 

Direito Tributário. Na linha dessa afirmação, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2859, originária do Distrito Federal, decidiu 

que os art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 são constitucionais e que não há quebra 

de sigilo e ofensa a direito fundamental quando as fazendas públicas requisitam dados 

financeiros dos contribuintes. O relator, ministro Dias Toffoli, argumentou em seu relatório que 

o dever de pagar de tributos justifica a necessidade de haver a transferência de dados sigilosos 

de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de 

sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, nos termos 

determinado pelo art. 145, § 1º, da Constituição Federal. A respeito desse argumento, destaca-

se o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido: 

 
324 CONTIPELLI, op. cit., p. 142- 145. 
325 CONTIPELLI, op. cit., p. 142- 146. 
326 MENDES, Gilmar Ferreira; COÊLHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 

constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 289. 
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5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da 

República Federativa do Brasil, a  construção de uma sociedade livre, justa  e solidária, 

a  erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais. Para tanto, a  Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, 

econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem 

também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a 

realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, 

consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, 

majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do 

cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à 

sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da 

Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa .327 [Grifos 

do original] 

Pelo exposto, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a existência de um dever 

fundamental de pagar tributo lastreado no dever de solidariedade social, com vistas à 

consecução do bem comum. Este dever encontra fundamento em institutos expressos e 

implícitos da Constituição Federal e fundamenta a exigência de tributos pelo Estado. Portanto, 

as obrigações tributárias não podem ser eludidas ou simplesmente ser desconsideradas, pela 

omissão ou pela inadimplência, em função de interesses meramente privados e egoístas, 

objetivando a maximização dos lucros e a sobrevivência no mercado a qualquer custo, por meio 

da adoção de práticas antiéticas e antijurídicas, que devem ser combatidas pelo Estado. 

No atual contexto da interpretação jurídica, integrante do pós-positivismo jurídico, que 

considera a força normativa dos princípios, o princípio da solidariedade, ao lado dos princípios 

da isonomia e da capacidade contributiva, têm força normativa vinculante sobre as demais 

regras jurídicas e necessitam ser compatibilizados com os princípios que fundamentam o 

planejamento tributário, de modo a permitir alcançar o desiderato do Estado Social, que é 

assegurar a existência digna de todos, conforme os ditames da justiça social. Portanto, ante os 

interesses meramente privatistas e egoísticos, o dever fundamental de pagar tributos, lastreado 

no princípio da solidariedade social, considerando a concepção hermenêutica de interpretação 

deve prevalecer o interesse social. 

Do exposto, é possível afirmar que o princípio da solidariedade social, que dá 

sustentáculo ao dever fundamental de pagar tributos, ampara as decisões administrativas e 

judiciais que visam a privilegiar a arrecadação em detrimento de interesses meramente 

privados, nas ações adotadas com vistas à elusão ou à evasão fiscal. 

Não pode deixar de ser admitida, no entanto, a ideia de que o ato de pagar tributo, na 

sociedade contemporânea, perdeu o sentido de dever moral, como era proposto por São Tomás 

 
327 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2859/DF. Rel. min. 

Dias Toffoli. p. 2-3. Disponível em: <file:///C:/Users/Francisco%20Gomes/Downloads/texto_310576360.pdf>. 
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de Aquino e os demais escolásticos328. De outra parte, não pode ser desconsiderado o argumento 

de que cumprir as leis é também um dever moral329, razão porque os contribuintes não podem 

deixar de cumprir o dever tributário, mediante elusão ou evasão fiscal. E, nos casos em que 

houver a desobediência do dever moral e também legal, cabe ao Estado adotar os meios 

necessários para coibir a infração. 

5.3.2 A simulação, o abuso de direito, a fraude à lei e o negócio indireto como limites de 

validade do planejamento tributário 

Conforme estudado no capítulo 2, ao lado da simulação, a infração direta ou indireta à 

norma jurídica (abuso de direito e fraude à lei) constitui um dos vícios que afeta a validade dos 

atos e negócios jurídicos, no âmbito do Direito Civil330. Essas matérias, bastante discutidas na 

seara do Direito privado, também tem reflexos no Direito Tributário, quando os atos ou 

negócios jurídicos são realizados de modo ilícito com o fim de evitar, reduzir ou postergar o 

pagamento de tributo (elusão e evasão fiscal). Além dessas patologias dos negócios jurídicos, 

alguns doutrinadores, dentre outras figuras jurídicas, também incluem o negócio indireto como 

motivo de ilicitude do planejamento tributário, que motiva a desconsideração do ato realizado. 

A simulação, conforme estudo realizado no segmento 2.6.2.1 deste experimento, tem 

previsão expressa no art. 167 do Código Civil, como hipótese de invalidade do negócio jurídico. 

Essa enfermidade dos negócios jurídicos também é tratada em diversos dispositivos do Direito 

Tributário, com reflexos nesta seara do Direito, inclusive como hipótese motivada de realização 

ou de revisão de lançamento tributário ex officio. Foi visto também que a simulação é absoluta 

ou relativa e que esta última modalidade é empregada como sinônimo da unidade de ideia 

dissimulação, vocábulo utilizado pela norma antielisão abusiva, estudada no capítulo 

subsequente. 

Acerca do “abuso de direito” e da “fraude à lei”, Paulo Rosenblatt331 ressalta que esses 

institutos desenvolvidos no âmbito do Direito Civil, foram estendidos à seara do Direito 

Tributário, por serem conceitos gerais que conferem efetividade a todo o sistema jurídico. Para 

ele, o abuso de direito e a fraude à lei, ao lado do abuso de formas, são institutos jurídicos 

 
328 TÔRRES, op. cit., p. 177. 
329 TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes. Tradução de Luiz Dória Furquim. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 99. 
330 Para detalhes sobre fraude à lei, vide subseção 2.6.2. 
331 ROSENBLATT, Paulo. O abuso de direito tributário. Revista Dialética de Direito Tributário . São Paulo: 

Dialética, n. 227, p. 89-101, ago. 2014, p. 92-88. 
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limitadores dos procedimentos que visam à economia tributária, por eles provocarem anomalias 

nos negócios jurídicos. 

A fraude à lei, como enfermidade dos atos e negócios jurídicos com efeitos tributários, 

de acordo com Fabio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel332, 

[...] é conceituada pela doutrina espanhola como obtenção de um resultado econômico 

indiretamente por meios jurídicos distintos dos norma is, meios jurídicos que resultam 

em fatos que não são tributados, ou são tributados de maneira  mais benéfica que os 

fatos resultantes de meios normais e usuais. 

Para Marco Aurélio Greco333, a fraude à lei “[...] abrange as denominadas ‘montagens 

jurídicas’ que visam a contornar normas tributárias de incidência, mediante a busca de previsões 

mais vantajosas”. Nessa figura, há a utilização de uma norma de cobertura do ato ou negócio 

jurídico realizado e uma norma jurídica que foi contornada ou evitada. 

Portanto, na figura fraude à lei, em razão de ela consistir na utilização de uma norma 

jurídica para amparar determinado negócio jurídico, quando na verdade o negócio querido é 

enquadrado em outra norma, ocorre uma espécie de dissimulação de negócio jurídico. Quando 

por exemplo, se intenta celebrar um contrato de doação e realiza-se um contrato de compra e 

venda por preço vil, para que incida norma tributária com menor ônus tributário, por haver o 

objetivo de enganar a terceiros (a administração tributária) pela ocultação do verdadeiro 

negócio jurídico por meio de um negócio aparente, ocorre dissimulação e, por consequência, 

uma fraude à lei tributária. 

Já o abuso de direito, para Paulo Rosenblatt334, é associado ao instituto da “fraude à lei” 

e consiste em uma ação que excede os limites do que é razoável, quando uma pessoa age com 

um motivo impróprio, aplicando disposição legal fora da sua finalidade com o fim de contornar 

uma obrigação prevista em outro dispositivo legal. Para ele, o abuso de direito pode ser social, 

quando a ação é deliberadamente orientada para contornar a lei, a fim de alcançar um resultado 

que o legislador não pretendeu, e intencional, quando é deliberadamente orientado para causar 

um prejuízo a terceiro. Nesse panorama, o abuso de direito não difere dos institutos fraude à lei 

e simulação. Se ele é estudado à parte dos demais, no entanto, é porque não existe esta confusão. 

Consoante Marcus Abraham335, o instituto do abuso de direito adquiriu novas feições 

com o Código Civil de 2002, desde a previsão contida no seu art. 187, ao estabelecer que “[...] 

 
332 CARVALHO, Fabio Junqueira de; MURGEL, Maria Inês. Da desconsideração de atos ou negócios jurídicos 

pela autoridade administrativa. In: ROCHA: Valdir de Oliveira (Coord.). O planejamento tributário e lei 

complementar 104. São Paulo: Dialética, 2001, p. 77-84, p. 81-82. 
333 GRECO, Marco Aurélio. Constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN. In: ROCHA, Valdir 

de Oliveira (Coord.). O Planejamento tributário e a lei complementar 104 . São Paulo: Dialética, 2001, p. 195. 
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aquele que utilizar despropositadamente de um direito e ultrapassar os limites da razoabilidade, 

conforme os parâmetros da boa-fé, dos bons costumes e do seu fim social e econômico, estará 

também cometendo um ato ilícito”. Ainda, segundo esse autor, citando Manuel Atienza e Juan 

Ruiz Manero, o abuso de direito é um “ilícito atípico”, por ser contrário a um princípio e não a 

uma norma específica, que funciona como mecanismo de correção do direito, em razão da 

impossibilidade de o legislador prever todas as possibilidades de atos ilícitos. 

Ainda sobre o abuso de direito, é importante destacar a observação feita por Miguel 

Reale, ao comentar o art. 187 do Código Civil de 2002, no sentido de que “[...] ter um direito 

não significa poder fazer o que se quer, mas exercer o direito em função desses três valores que 

se integram numa unidade cogente: o fim econômico, o fim social, a boa-fé e os bons 

costumes”336. 

A aplicação dos institutos do Direito privado – “fraude à lei” e “abuso de direito” – 

como limites à elusão e à evasão fiscal, não é pacífica na doutrina. Contrários à aplicação destes 

institutos na desconsideração de atos e negócios jurídicos simulados, Hamilton Dias de Souza 

e Hugo Funaro337 dizem que “[...] ausente previsão na lei tributária, não pode o intérprete 

simplesmente importar os conceitos de fraude à lei e abuso de direito aplicáveis no âmbito 

privado, até porque as características e, principalmente, os efeitos fiscais dessas figuras hão de 

ser diversos dos civis”. Eles sustentam esta posição, alegando a necessidade de lei tributária 

prevendo especificamente esta possibilidade e no fato de a norma do art. 109 do Código 

Tributário Nacional estabelecer que “[...] os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

a pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas 

não para a definição dos respectivos efeitos tributários”. Para esses doutrinadores, “[...] a 

aplicação dessas figuras civis se dá apenas quando os atos ou negócios jurídicos celebrados 

pelos particulares estiverem em desacordo com princípios e regras do direito privado, como, 

por exemplo, a autonomia da vontade, a boa-fé contratual, os bons costumes” e não na violação 

de princípios aplicáveis às relações jurídicas de natureza tributária, como a isonomia e a 

capacidade contributiva. 

Alfredo Augusto Becker338 refuta a aplicação da teoria do abuso do direito no âmbito 

do Direito Tributário. Para ele, os que consideram a ilicitude da evasão fiscal nada mais fazem 

do que abstrair a estrutura jurídica (realidade jurídica) dos atos e negócios jurídicos para 

 
336 REALE, Miguel. O novo Código Civil: para novas estruturas, novos paradigmas. Problemas Brasileiros, n. 

353, set. 2002. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/online/artigo/1412_O+NOVO+CODIGO+CIVI L# >. 

Acesso em: 11 mar. 2019. 
337 DIAS DE SOUZA; FUNARO, op. cit., p. 65-66.  
338 BECKER, op. cit., p. 147-148. 
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considerar a realidade econômica e, com isso, introduzem a teoria do abuso de direito no Direito 

Tributário. Segundo ele, citando Jean Dabin, a teoria do abuso de direito não pode ser 

fundamentada na legalidade, pois onde há abuso não há direito. 

Essa refutação da teoria do abuso do direito no Direito Tributário, segundo João Rafael 

L. Gândara de Carvalho339, é realizada com base no positivismo de Hans Kelsen, considerando 

a impossibilidade do uso no mundo jurídico de conceitos pré-jurídicos, provenientes de outras 

áreas do conhecimento, como da economia, política etc. 

É indubitável o fato de que a obra de Becker teve o seu valor no seu tempo, ao 

sistematizar o Direito Tributário. Conforme já exposto, no entanto, atualmente vigora a 

interpretação pós-positivista do Direito, que orienta a exegese com base nos valores norteadores 

do ordenamento jurídico. Com isso, a linha de pensamento de Becker deve ser vista com a 

devida relativização. 

Contrariamente ao pensamento de Alfredo Augusto Becker, João Rafael L. Gândara de 

Carvalho340, citando Amílcar de Araújo Falcão, ao afirmar que o fato gerador da obrigação 

tributária é “[...] um fato econômico de relevância jurídica”, considera a aplicação da 

interpretação econômica no Direito Tributário, bem como da teoria da fraude à lei, como a 

possibilidade de desprezar as “[...] condutas jurídicas, as fórmulas jurídicas, enfim, ainda que 

lícitas, empregadas com o objetivo de obter um resultado em desacordo com a intenção do 

legislador” [itálico utilizado pelo autor]. Para o citado autor, 

[...] “quando o contribuinte comete abuso de forma  jurídica”, está o intérprete 

autorizado a “desenvolver considerações econômicas para a interpretação da lei 

tributária  e o enquadramento do caso concreto em face do comando resultante não só 

da literalidade do texto legisla tivo, mas também do seu espírito da mens ou da ratio 

legis”. 

De fato, Amílcar Falcão341 é defensor da aplicação no Direito Tributário de todos os 

modos de interpretação empregados nos demais ramos do direito, inclusive da interpretação 

econômica. Para ele, na análise do fato imponível, deve ser verificada a relação econômica que 

ele traduz, mesmo quando ela não seja clara, e que isso não implica em modificação do preceito 

normativo.  

A aplicação dos institutos “fraude à lei” e “abuso de direito”, como limites à elusão e à 

evasão fiscal, é considerada pela doutrina como uso da “interpretação econômica” de atos e 

negócios jurídicos para fins tributários. Perfilhando-se a opinião de Becker e refutando o 

 
339 CARVALHO, João Rafael Levandeira  Gândara de. Forma e substância no direito tributário. São Paulo: 

Almedina, 2016, p. 224-225. 
340 CARVALHO, op. cit., 2016, p. 227-228. 
341 FALCÃO, Amílcar. Introdução ao direito tributário. 4. ed. Atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de 

Janeiro: Forense, 1993. p. 67. 
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entendimento de Amílcar Falcão, citados há pouco, Alberto Xavier342 acentua que a aplicação 

da substância econômica de uma operação negocial em detrimento da substância jurídica é 

ilegítima, por ser incompatível em relação ao princípio da legalidade, que impede a 

recaracterização ou a requalificação jurídica do ato ou negócio jurídico celebrado, em face dos 

seus reais efeitos jurídicos. Para ele, a requalificação dos atos e negócios jurídicos sob alegação 

de abuso de direito ou de abuso de formas, bem como sob o prisma da interpretação econômica 

ou funcional das leis e dos fatos tributários, é uma maneira de trazer o raciocínio analógico para 

dentro do Direito Tributário, que não é permitido, em razão de o princípio da legalidade exigir 

que a interpretação dos conceitos jurídicos seja feita por métodos jurídicos e pelos efeitos 

jurídicos do ato. Nestes termos, o autor defende o argumento de que o conceito de abuso de 

direito deve ser extirpado da seara tributária343. 

Sobre o emprego da interpretação econômica no âmbito do Direito Tributário, que 

Alberto Xavier afirma ser impossível em razão do princípio da legalidade, Marco Aurélio 

Greco344, analisando o alcance da norma do parágrafo único, do art. 116, do CTN, assevera que 

ela não introduziu este tipo de interpretação no âmbito do referido ramo do Direito. Com efeito, 

em razão de a norma prever o combate de atos ou negócios jurídicos dissimulados, ela trouxe 

ao debate as figuras da fraude à lei, do abuso de direito e o negócio indireto345, haja vista a 

dissimulação, em sentido amplo, pode ocorrer mediante a utilização de qualquer uma dessas 

figuras. Como o ponto central definidor da incidência da norma, porém, é a existência de fato 

gerador mascarado, é necessário que os atos ou negócios celebrados, que possam configurar 

fraude à lei, abuso de direito ou negócio indireto, tenham a finalidade de servir de 

mascaramento da ocorrência do fato gerador. 

Em outros termos, Greco346 expressa que a norma trata simplesmente de aplicação da 

lei tributária na busca do verdadeiro fato gerador ocorrido, por meio do afastamento da máscara 

da simulação, e não cuida de autorizar ou desautorizar o emprego da interpretação econômica, 

muito menos de autorizar o emprego da analogia no Direito Tributário, que tem utilização 

vedada pelo art. 108, § 1º, do CTN, para fins de exigência de tributo não previsto em lei. 

Sobre a utilização dos institutos do Direito privado com o propósito de conter a elusão 

e a evasão tributária, destaca-se os ensinamento de Heleno Tôrres347 no sentido de que, em face 

 
342 XAVIER, op. cit., p. 39-45. 
343 Ibid., p. 109. 
344 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 555. 
345 “O negócio indireto [...] corresponde à obtenção dos mesmos efeitos econômicos que resultam do fa to gerador, 

mediante a adoção de negócio jurídico diferente”. (GRECO, op. cit., 2011, p. 556).  
346 GRECO, op. cit., 2011, p. 551 e 552. 
347 TÔRRES, op. cit., p. 193-194. 
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dos princípios reitores da natureza da relação tributária, é irrelevante a  utilização de institutos 

ou critérios do Direito privado, como “abuso de direito” e “fraude à lei”, para justificar o direito 

da Fazenda Pública desconsiderar os negócios praticados contrários à arrecadação. Para esse 

autor, o Fisco não necessita provar a ocorrência de “abuso de direito” ou de “fraude à lei”, tal 

como esta se expressa no Direito privado, como motivo para desconsiderar os atos e negócios 

ilícitos sob a óptica tributária. Para a desconsideração, a autoridade administrativa basta provar 

a conduta elusiva, conduzida pelo ilícito atípico. Ainda segundo o autor, “[...] o regime que se 

emprega para a simulação ou à fraude à lei do Direito Civil não é, e não poderia ser, o mesmo 

que se aplica à simulação fiscal, para a finalidade de evitar ou reduzir o pagamento de tributos”. 

Portanto, para a aplicação desses institutos na desconsideração dos negócios jurídicos atípicos 

e indiretos são necessárias as devidas adaptações. 

A despeito da polêmica acerca da aplicação dos institutos “abuso de direito” e “fraude 

à lei” no âmbito do Direito Tributário, em virtude de a evasão fiscal ser um caso particular de 

fraude à lei, consoante informa Paulo Rosenblatt348, eles são utilizados nessa seara do Direito 

em diversos ordenamento jurídicos, inclusive no Brasil, principalmente em decorrência da 

introdução do abuso de direito no Código Civil de 2002 e da norma antiabuso no parágrafo 

único do art. 116 do Código Tributário Nacional. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no 

RMS 3.419/DF, decidiu que “fraude fiscal” é espécie do gênero fraude à lei, que “[...] abrange 

todos os meios ou combinações jurídicas que, em si mesmas lícitas, sejam empregadas em 

resultados não queridos ou contrários ao querido pela lei”. Já no RMS 16.105/GB, aquela Corte 

entendeu que “[...] a fraude à lei muitas vêzes consiste […] em abrigar-se alguém da literalidade 

de um texto para fazê-lo produzir efeitos contrários ao seu espírito”. 

Quanto ao emprego do negócio indireto para desconsideração do negócio jurídico 

dissimulado para fins de economia tributária, Marco Aurélio Greco349 assinala que, quando o 

enquadramento do caso concreto nessa figura não corresponder também à fraude à lei ou ao 

abuso direito, o fundamento para o seu emprego, como reação ao negócio ilícito e para a 

correspondente exigência tributária, será a eficácia positiva do princípio da capacidade 

contributiva defronte à liberdade individual de contratar. Com esse fundamento seria possível 

desconsiderar negócio indireto não abusivo e sem fraude à lei. 

Conforme observado em 2.6.2.1, quando do estudo da simulação dos negócios jurídico, 

o negócio jurídico indireto, também conhecido como negócio fiduciário, é o que se projeta no 

 
348 ROSENBLATT, op. cit., p. 101. 
349 GRECO, op. cit., 2011, p. 557. 
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mundo jurídico por meio de um instrumento inadequado ao fim pretendido pelas partes, que, 

para o Direito privado, pode ser lícito e válido quando não tenha o objetivo de fraudar a lei. 

Conforme já expresso, negócio indireto não se confunde com a simulação. Enquanto 

esta figura decorre da discrepância da causa do negócio escolhido em relação ao intento 

concreto pretendido, aquela é a inadequação entre os meios e escopos, que são incompatíveis 

entre si.350 

Por oportuno, observa-se que, assim como há discordância do emprego das figuras do 

abuso de direito e da fraude à lei para a requalificação dos negócios jurídicos para fins 

tributários, relativamente ao negócio indireto, a questão não é diferente. Nessa perspectiva, 

Heleno Tôrres351 garante que o negócio indireto não é oculto ou encoberto, por isso, a simples 

opção por causa distinta do tipo não implica fraude à lei, em razão da garantia da liberdade de 

escolha de causas, formas e tipos dos negócios jurídicos, assegurada pela autonomia privada. 

Para ele, o negócio indireto só autoriza a requalificação do fato para fins tributários quando ele 

for fraudulento, que, no caso, se confunde com a simulação ou fraude à lei. A desconsideração 

de ato ou negócio jurídico lastreada em omissão de capacidade contributiva somente pode 

ocorrer se for demonstrada a ausência de causa ou a efetiva ocorrência de simulação ou fraude 

à lei. 

Do agora exposto e no módulo das anormalidades dos negócios jurídicos, é possível 

depreender que o negócio indireto em si não pode ser visto como um limite ao planejamento 

tributário, mas sim à luz do caso concreto, como um elemento indiciário de planejamento 

tributário abusivo, que necessita ser comprovada a sua ilicitude. Somente na hipótese de 

caracterização da sua ilicitude, em razão de abuso de direito ou de fraude à lei, é que o negócio 

jurídico realizado por meio dele poderá ser requalificado quanto às normas tributárias 

aplicáveis. 

Portanto, ante o fato de a elusão e a evasão fiscal serem consideradas ilícitos tributários 

atípicos352, os excessos no exercício dos direitos permitidos, com fundamento na autonomia 

privada, por meio da celebração de negócios jurídicos que visem a causar prejuízos ao Erário, 

evitando a incidência da norma tributária ou buscando incidir em norma tributária menos 

onerosa, devem ser combatidos pela relativização de seus efeitos quando forem simulados, 

realizados com abuso de direito ou em fraude à lei. 

 
350 BETTI, op. cit., 2008, p. 563 
351 TÔRRES, op. cit., p. 161-165. 
352 Sobre ilícito atípico, ver opinião de TÔRRES citada na seção 5.1. 
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5.3.3 O propósito negocial como limite ao planejamento tributário 

Como já exposto, o planejamento tributário é de validade duvidosa quando contraria o 

dever fundamental de pagar tributo, e, consequentemente, o princípio da solidariedade social, 

bem como são inválidos quando os atos e negócios jurídicos forem simulados ou realizados 

com abuso de direito ou fraude à lei, visando meramente a evitar a incidência tributária ou a 

incidência de norma mais favorável ao sujeito passivo. Além dessas invalidades, merece 

destaque o limite decorrente dos fins protegidos pelo ordenamento jurídico para cada espécie 

de negócio jurídico, os seus verdadeiros propósitos, motivos ou a causa objetiva. 

A relevância do motivo ou da causa para a validade ou invalidade dos atos e negócios 

jurídicos é tratada em diversos dispositivos do Código Civil de 2002, inclusive como sanção, 

quando o motivo for fraudar à lei (Art. 166). Em decorrência de o planejamento fiscal ser 

realizado por meio da celebração de negócios jurídicos, a existência de motivo legítimo é 

fundamental para a validade da atividade que visa a promover economia tributária. Neste 

sentido, Heleno Tôrres353 assevera que 

Nenhuma lei poderá garantir a  manutenção de um negócio jurídico, mesmo que para 

efeitos fiscais, quando ele sequer possa existir juridicamente. E mais, se esta ausência 

de causa seja projetada para levar o fisco ao erro ou à impossibilidade de arrecadar os 

tributos que seriam devidos, não fosse a manobra  praticada.  

Marco Aurélio Greco354 defende o critério “motivo do negócio jurídico” como limite ao 

planejamento tributário, afirmando que a invalidade do ato abusivo, antes mesmo do Código 

Civil de 2002, encontra fundamento no ordenamento positivado, em decorrência de princípios 

consagrados na Constituição de 1988, essencialmente, o princípio da solidariedade social, que, 

conforme visto anteriormente, dá azo ao dever fundamental de pagar tributos; bem como na 

eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva, que, além de limitar a negativa à 

tributação, estabelece um comando de alcance da legislação tributária. Esse autor destaca, 

ainda, a ideia de que a desqualificação e a requalificação dos negócios jurídicos realizados pelos 

sujeitos passivos somente poderão ocorrer se for comprovado, pelo Fisco, que o ato abusivo 

tem como objetivo único ou primordial a economia tributária. 

Além de Greco, outros doutrinadores defendem o uso do critério “propósito negocial” 

ou de motivo legítimo para a validade dos atos e negócios jurídicos realizados com o fim 

economizar no pagamento de tributos. Rodrigo de Freitas355 acentua que esta corrente 
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355 FREITAS, Rodrigo de. É legítimo economizar tributos?: propósito negocial, causa do negócio jurídico e análise 
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doutrinária ganhou força na realidade nacional em face de os agentes fiscais, no âmbito da 

Receita Federal do Brasil, desconsiderarem as operações realizadas pelos particulares, quando 

os negócios realizados tiverem por fim, exclusiva ou majoritariamente, a economia tributária. 

Nesse sentido, os autores que perfilham esta corrente defendem o argumento de que a 

invalidade do negócio jurídico objeto do planejamento tributário somente pode ocorrer quando 

a motivação for única ou preponderantemente a economia tributária.  

Sobre esta tendência do Fisco federal, na pesquisa realizada nas decisões proferidas pelo 

Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF (antigo Conselho de Contribuintes), no 

período de 2002 a 2008, para identificar um critério para análise da validade de planejamentos 

tributários, Carlos Eduardo Peroba Angelo356 observa que, do exame da amostra de 76 (setenta 

e seis) acórdãos,  verificou-se que o Colegiado não encontrou motivos negociais em 41 

(quarenta e um) acórdãos e considerou inválido o planejamento tributário realizado em 34 

(trinta e quatro) deles, o que corresponde a 83% (oitenta e três por cento) dessa parcela da 

amostra. Com isso, foi possível afirmar que aquele tribunal administrativo tende a considerar 

inválidos os planejamentos tributários realizados sem qualquer motivação empresarial 

(propósito negocial). 

O citado autor observa, ainda, que, nos casos em que os planejamentos tributários 

realizados possuem motivo extratributário (negocial), o Conselho considerou válidos nove dos 

dez casos em que foram encontrados motivos empresariais não tributários para os negócios 

jurídicos julgados. Por consequência, é possível concluir que aquele órgão julgador se inclina 

a considerar válidos os planejamentos tributários que tenham motivação não tributária. 

O critério negocial que a doutrina e jurisprudência administrativa do CARF afirma ser 

elemento limitador dos planejamentos tributários, segundo Marcus Abraham357, tem 

fundamento em valores sociais, como a moral, a ética social, a boa-fé objetiva, a equidade e a 

função social da propriedade e dos negócios jurídicos, que foram incorporados ao Direito Civil. 

Para ele, em razão das necessidades da coletividade, o Código Civil de 2002 incorporou 

questões de ordem social que reduziram o campo de ação da liberdade individual, lastreada na 

posição liberalista da autonomia privada, que pregava a soberania absoluta das liberdades, para 

 
tributário e o “propósito negocial”: mapeamento de decisões do conselho de contribuintes de 2002 a 2008. São 
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356 ANGELO, Carlos Eduardo Peroba. Análise de decisões: resultados obtidos com o “normative systems”.  In: 

SCHOUERI, Luiz Eduardo (Coord.). Planejamento tributário e o “propósito negocial”: mapeamento de 

decisões do conselho de contribuintes de 2002 a 2008. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 425-440, p. 431-432. 
357 ABRAHAM, Marcus. Os 10 anos da norma geral antielisiva e as cláusulas do propósito negocial e da substância 
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dar lugar a um sistema jurídico que pugna pela realização dos atos e negócios jurídicos com 

ética, boa-fé, substância, motivo específico e um propósito negocial efetivo, não podendo mais 

ser amparados apenas na sua forma externa, na falsa aparência que se pretende oferecer aos 

olhos de terceiros, especialmente aos do Fisco. 

Contrário à tese da limitação do planejamento tributário pela via busca do motivo ou da 

causa para a validade ou invalidade dos atos negócios jurídicos, Alberto Xavier358 entende que 

a doutrina antielisiva baseada no abuso do direito – capitaneada por Klaus Tipke, Marco Aurélio 

Greco e Ricardo Lobo Torres – é cientificamente equivocada em razão de estabelecer um grau 

de subjetividade na aplicação da lei tributária incompatível em relação à segurança jurídica, de 

transplantar para o Direito público conceitos exclusivamente aplicados às relações privadas e 

de não ter situado o problema da “elisão fiscal” ante a teoria do limites e direitos e garantias 

individuais, que torna os motivos e os fins dos atos praticados pelo contribuinte totalmente 

irrelevantes. Para esse autor, “[...] a perspectiva dogmática correta para abordar os problemas 

subjacentes à chamada elisão fiscal é, repita-se, a teoria dos limites às garantias, direitos e 

liberdades individuais elabora pela ciência do Direito Constitucional”. 

A crítica de Alberto Xavier à doutrina que defende a possibilidade da requalificação dos 

efeitos tributários do negócios jurídicos celebrados com o fim de realizar economia tributária 

funda-se no princípio da legalidade da tributação e no princípio da tipicidade fechada ou da 

reserva absoluta de lei, que se encontram estreitamente ligados ao princípio da segurança 

jurídica, que consagram o direito de propriedade, de liberdade econômica e de liberdade de 

contratar, estabelecendo, de um lado, uma proibição para entes, órgãos e agentes públicos, e de 

outro, a liberdade de ação, permitindo ao particular escolher livremente a conduta fiscal menos 

onerosa.359 A defesa dele era perfeitamente cabível na filosofia positivista de interpretação do 

Direito, que vigorou na visão do Estado Liberal. Com o surgimento do Estado Social, todavia, 

que se sedimentou na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, e com o 

nascimento da jurisprudência dos valores e do pós-positivismo, a autonomia da vontade, 

conforme já exposto, foi objeto de limitações. Com isso, os valores sociais irradiaram efeitos 

ao direito de propriedade, à livre iniciativa e à liberdade de contratar, submetendo esses direitos 

às suas funções sociais, possibilitando que a propriedade e os contratos recebam restrições ante 

a ofensa a valores de ordem pública e a direitos de terceiros.360 
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Observa-se, ainda, que a utilização do critério do propósito negocial para requalificar os 

efeitos jurídicos tributários dos negócios jurídicos realizados com o fim exclusivo ou 

majoritário de economia tributária não se confunde com a desconsideração do negócio jurídico 

nos casos de simulação relativa ou a dissimulação com fins tributários. Nesse sentido, segundo 

Alberto Xavier361, na primeira hipótese, em razão da escolha, pelo contribuinte, de um ato 

extratípico, que produz efeitos jurídicos semelhantes a um ato jurídico típico, se a opção for 

realizada com o objetivo de evitar a norma tributária que prevê o ato típico, a autoridade 

administrativa qualificará o ato atípico para fins de tributação pela norma tributária, tornando 

ineficazes os efeitos tributários escolhidos pelo contribuinte. Já na dissimulação, a tributação é 

feita sobre o ato ou negócio jurídico efetivamente realizado, que havia sido ocultado pela 

simulação. 

Portanto, em razão de os valores sociais, como a solidariedade social, a capacidade 

contributiva, a isonomia, a função social da propriedade e dos contratos e a boa-fé objetiva, 

irradiarem efeitos sobre o Direito privado, os atos e negócios jurídicos, base dos planejamentos 

tributários, não podem ser celebrados com simulação, abuso de direito, em fraude à lei e sem 

conterem motivos legítimos, sob pena de a conduta ilícita ser requalificada pelos agentes fiscais. 

5.4 A CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE PATRIMONIAL: UM CASO DE 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO CONEXO AO ITBI 

Na introdução do texto sob relatório, foi destacado o fato de que uma das modalidades 

de planejamento tributário bastante comum é a criação de holding familiar ou patrimonial, que 

visa, dentre outros objetivos, à economia tributária dos tributos incidentes sobre a exploração 

do patrimônio e na transmissão por causa mortis. Para chegar a esse propósito, entretanto, é 

necessário realizar a transmissão dos bens para o patrimônio de uma pessoa juríd ica. E, 

tratando-se de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, conforme exposto nos capítulos 3 e 

4, há regras jurídicas tributárias que preveem esse fato social como aspecto material da hipótese 

de incidência do ITBI e que veda o poder de exigir o tributo, quando há algumas condições 

estabelecidas no respectivo preceito imunizante. 

Sobre os objetivos do referido negócio jurídico, Fátima Garcia assevera que Holding 

Patrimonial Familiar (HPF) é uma “[...] forma de ‘blindar’ o patrimônio dentro dos limites 

 
(Coord.). Relações privadas, mercado e desenvolvimento nos 30 anos da Constituição de 1988 . Fortaleza: 

Mucuripe, 2018, p. 377-397, p. 394-395. 
361 XAVIER, op. cit., p. 91. 
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legais, visando a evitar conflitos sucessórios, possibilitar a segurança jurídica e a manutenção 

da eficiência tributária”. Arremata, destacando: 

Podemos ressaltar que dentre os objetivos a serem alcançados com o planejamento 

patrimonial sucessório, a  HPF permite evitar possíveis conflitos entre os herdeiros, 

evitar encargos e tributação sucessória excessivos, evitar o condomínio civil em 

imóveis e disciplina a divisão dos bens do autor da sucessão em relação aos seus 

herdeiros, equacionando e evitando ao final, possíveis conflitos entre eles.362 

No mesmo sentido exposto, Fabio Pereira da Silva e Alexandre Alves Rossi363 destacam 

a ideia de que a intenção da holding familiar é, preponderantemente, garantir a manutenção do 

patrimônio conquistado pelos membros da família, a manutenção do sucesso de eventuais 

empresas pertencentes à família, na passagem de uma geração para outra, e o planejamento 

sucessório, com a antecipação, em vida, da legítima, na divisão do patrimônio da empresa e 

particular. Os autores asseveram ainda que a constituição de uma holding tem objetivos 

tributários, em razão de permitir redução da carga tributária das atividades empresariais da 

família, sem que isso represente qualquer risco fiscal. 

Também perfilham do mesmo objetivo, José Henrique Longo, Luiz Kignel e Márcia 

Setti Phebo364, ao afirmarem que, “[...] sob aspecto societário, [...] o planejamento sucessório 

tem a função de estruturar o patrimônio familiar não apenas para evitar disputas futuras, mas 

também para protegê-lo de eventuais vicissitudes e garantir a melhor inteligência fiscal de sua 

acomodação”. 

Do exposto, percebe-se, claramente, que o arranjo jurídico destacado se destina, além 

da proteção do patrimônio pessoal contra os riscos das atividades desenvolvidas e do 

planejamento da sucessório dos bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, 

a obter economia no pagamento de tributos. Isto é, esta espécie de negócio jurídico visa 

simplesmente a atender a interesses particulares, em detrimento do proveito de terceiros e de 

ordem pública, ante a possibilidade de fraude contra credores e de elisão fiscal. 

De flanco diverso, é importante ressaltar que a constituição de empresa familiar, sob o 

prisma do planejamento sucessório legítimo, tem função social assegurada quando ela visa a 

permitir a preservação e a continuidade dos negócios operados pelo grupo familiar, por meio 

da definição do controle social e da harmonia dos sócios integrantes, haja vista a necessidade 

de preservação da ordem economia e social, especialmente, no tocante ao princípio do pleno 

emprego e aos objetivos de assegurar existência digna de todos e o desenvolvimento nacional. 

 
362 GARCIA, op. cit., p. 9. 
363 SILVA; ROSSI, op. cit., p. 168. 
364 LONGO; KIGNEL; PHEBO, op. cit., p. 121. 
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É inegável a importância das empresas para o desenvolvimento econômico e social e do 

uso da propriedade lato sensu para a efetivação dos seus objetivos, entretanto, na realidade em 

que vigora a funcionalização da propriedade e dos contratos, as sociedades formalmente 

constituídas necessitam também cumprir a sua função social, que, segundo João Luis Nogueira 

Matias365, embora não previsto expressamente no Código Civil vigente, tem fundamento 

constitucional, como decorrência do princípio da função social da propriedade. 

O termo “holding”, no âmbito do Direito societário, é utilizado para designar uma 

sociedade criada para exercer o controle de outras sociedades que desenvolvem diretamente 

atividades econômicas e integram um grupo econômico. A holding, portanto, se contrapõe às 

sociedades coligadas, que são as controladas. A holding pode ser pura ou mista. É pura aquela 

que tem unicamente o objetivo social de exercer o controle de outras sociedades. Já as 

sociedades que, além do controle de outras sociedades, também desenvolvem outras atividades 

são denominadas de holdings mistas ou operativas.366 

Já as expressões “holding patrimonial” e “holding imobiliária” são utilizadas para 

designar a pessoa jurídica que é instituída para receber o patrimônio (bens e direitos) de 

determinada família, cujos membros passam a ser seus sócios ou acionistas, conforme o tipo 

societário adotado. Neste sentido, José Henrique Longo, Luiz Kignel e Márcia Setti Phebo367 

acentuam que a expressão “holding imobiliária” denomina a sociedade que tem por objetivo 

deter e explorar o patrimônio imobiliário. 

Pela conceituação de holding exposta a pouco, as ditas holdings patrimonial ou 

imobiliária, quando constituídas exclusiva ou preponderantemente para a exploração de 

patrimônio imobiliário, sem deter participação societária e controle de outras sociedades (as 

subsidiárias), não merecem a qualificação de holding, mas sim de empresa ou de sociedade 

imobiliária. 

Relativamente ao formato societário da pessoa criada para os fins expostos, que deterá 

bens e direitos de uma família, é possível que ela possa adotar quaisquer das modalidades de 

sociedade previstas no atual Código Civil (Art. 44, inc. II), inclusive a forma de empresa 

individual de responsabilidade limitada (Art. 44, inc. II), haja vista o principal objetivo ser a 

pessoa jurídica deter os bens e direitos da família, para auferir os benefícios expostos, e até o 

momento inexistir vedação no ordenamento jurídico, quanto ao tipo de pessoa jurídica para 

 
365 MATIAS, João Luis Nogueira. A função social da empresa e a composição de interesses na sociedade 

limitada. 2009. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2009. doi:10.11606/T.2.2009.tde-06052010-140746. Acesso em: 23 mar. 2019, p. 84-85. 
366 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário. São Paulo: Atlas, 2018, p. 55-56. 
367 LONGO; KIGNEL; PHEBO, op. cit., p. 130. 
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auferir os fins mencionados. Quanto ao tipo societário, José Henrique Longo, Luiz Kignel e 

Márcia Setti Phebo368 assinalam que a holding destinada ao planejamento sucessório pode 

assumir a conformação de sociedade limitada, de sociedade por ações ou de empresa individual 

de responsabilidade limitada. 

No tocante aos objetivos do negócio jurídico realizado para a constituição de pessoa 

jurídica destinada a abrigar o patrimônio familiar, que, conforme visto, são planejar a sucessão 

familiar, proteger o patrimônio de ações de terceiros e reduzir a carga tributária incidente sobre 

o patrimônio, ressalta-se a importância da observância das consequências jurídicas adversas das 

normas integrantes do ordenamento jurídico que podem incidir sobre este tipo de ato jurídico, 

conforme o intento expresso ou oculto e as consequências materiais resultantes do ato. 

No que respeita ao objetivo de proteção patrimonial (=blindagem patrimonial), os 

negócios jurídicos realizados neste sentido, conforme o momento em que sejam efetivados, 

pode resultar em efeitos jurídicos de simples alteração da titularidade do patrimônio, de fraude 

contra credores ou de fraude à execução. Em outros termos, se a pessoa é devedora e altera a 

titularidade de seu patrimônio que poderia garantir o pagamento das dívidas, caso no momento 

já se encontra em condição de insolvência ou passa a ostentá-la com o ato, poderá incidir sobre 

o ato jurídico a norma jurídica que veda a fraude contra credores. Já se a alteração de titularidade 

é realizada quando suas dívidas já estão sendo executadas, a norma jurídica incidente será a de 

fraude à execução e, no caso de débitos tributários, fraude à execução fiscal369. 

Já no que tange ao benefício de redução da carga tributária incidente sobre o patrimônio 

na constituição de holding de ordem familiar, patrimonial ou imobiliária, o principal alvo é 

evitar a incidência do ITCMD na transmissão do patrimônio para os herdeiros, em decorrência 

do falecimento dos patriarcas da família. O negócio da incorporação de bens ao patrimônio de 

empresa, a depender dos objetivos da empresa e das condições nas quais são realizados 

negócios com esses bens, também pode permitir a redução no pagamento do Imposto sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), e pode evitar a incidência do ITBI.370 

Quanto à não incidência do ITBI, conforme já expresso, uma das regras jurídicas 

viabilizadoras da constituição de pessoas jurídicas, por meio da transferência de bens e direitos 

imobiliários para o patrimônio delas, é a que estabelece a imunidade tributária específica para 

 
368 Ibid., p. 122. 
369 “[...] a  fraude à execução fiscal pode ser definida como a conduta por intermédio da qual o devedor se permite 

fraudar a cobrança, retirando do seu patrimônio bem que estaria adstrito ao procedimento, dado o lapso temporal 

da inscrição regular e da execução fiscal proposta” ABRÃO, Carlos Henrique. Fraude à execução fiscal. Revista 

Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, n. 27, p. 14-19, dez. 1997. 
370 ARAUJO, Dayane de Almeida. Planejamento tributário aplicado aos instrumentos sucessórios. São Paulo: 

Almedina, 2018, p. 10. 
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este imposto, prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República, haja vista, o fato 

de que, sem essa vedação constitucional, a quantia a ser paga em razão da incidência do ITBI 

oneraria ou poderia inviabilizar a constituição da pessoa jurídica e, consequentemente, a 

obtenção dos demais benefícios já destacados. 

Acerca dessa imunidade tributária específica do ITBI, para que não haja a incidência do 

imposto sobre o negócio jurídico realizado, conforme exposto em 3.2.2.2 desta dissertação, 

devem ser observados os limites estabelecidos expressamente no próprio preceito descritor da 

vedação ao poder de tributar, bem como os objetivos da citada imunidade, que é facilitar a 

constituição de empresas para a realização de atividades econômicas; isto é, as sociedades 

criadas para realizarem, preponderantemente, operações imobiliárias, como a compra e venda, 

o aluguel ou o arrendamento mercantil de bens ou direitos imobiliários, ao recebem bens a ela 

conferidos para integralizar capital social subscrito, não fazem jus à não incidência do ITBI, 

bem como, se o objetivo da constituição da sociedade não for realizar as atividades do seu 

objeto social, poderá o ato jurídico ser requalificado ou até mesmo anulado em função da 

ausência de motivo ou de causa do negócio jurídico ou da realização de negócio simulado, na 

hipótese da caracterização de abuso de direito ou fraude à lei. 

Do exposto até aqui, é possível asseverar que, embora haja toda uma formulação jurídica 

para atribuir efeitos jurídicos à vontade das pessoas declarada com vistas à obter consequências 

jurídicas, como meio de expressão da autonomia privada no ambiente social, também há no 

ordenamento jurídico remédios contra as declarações de vontade que não expressam o 

verdadeiro sentido das normas jurídicas ou que visam, por meio delas, a causar danos a 

terceiros. Nesse sentido, as normas do Direito Civil estabelecem sanções, como a inexistência, 

a nulidade e a anulabilidade dos negócios jurídicos que deixam de observar os requisitos e fins 

estabelecidos nas normas jurídicas; bem assim as normas tributárias estabelecem a 

possibilidade da desconsideração em virtude da dissimilação com o fim de economia tributária.



 

 

6 A DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS EVASIVOS E AS 

IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS ESPECÍFICAS DO ITBI 

O estudo da atividade de desconsideração dos atos e negócios jurídicos dissimulados 

com o fim de evitar o pagamento de tributo é a outra face da atividade de planejamento tributário 

(=elisão fiscal). Se existe a possibilidade de realizar elisão fiscal e, consequentemente, de essa 

atividade descambar para o lado da evasão fiscal (planejamento tributário abusivo), em razão 

dos efeitos danosos que a redução incomum da carga tributária acarreta para a economia e para 

a sociedade em geral, é natural que se busquem mecanismos para coibi-lo.  

Neste sentido, neste capítulo são examinados o conteúdo e os requisitos de validade e 

eficácia das normas jurídicas que estabelecem a possibilidade da desconsideração dos atos e 

negócios jurídicos evasivos, assim como é estudada a sua aplicação relativamente aos negócios 

jurídicos realizados com o fim de evitar o pagamento do ITBI, considerando a imunidade 

tributária específica deste imposto, que veda a sua incidência na incorporação de bens e direitos 

imobiliários ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital social ou e decorrência 

de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 

No estudo de qualquer regra jurídica que regule uma conduta, para dotá-la de 

fundamentos teóricos sólidos, é necessário submetê-la a valorações que identificam se ela é 

justa ou injusta, válida ou inválida e eficaz ou ineficaz. Estas apreciações identificam a justiça, 

a validade e a eficácia da norma sob análise e são independentes uma das outras.371 Portanto, 

além da valoração de validade das regras jurídicas aplicáveis aos planejamentos tributários 

abusivos perante o ordenamento jurídico nacional, para sua aplicação aos casos concretos, 

também é crucial que sejam delimitados os requisitos e as balizas estabelecidas para fins de 

aplicar a sanção nelas previstas. 

No exame em foco – considerando o arcabouço teórico exposto nos capítulos 

antecedentes acerca dos conceitos, institutos e formas do Direito privado utilizados pelo Direito 

Tributário; dos aspectos constitucionais e infraconstitucionais do ITBI, relativos ao poder de 

instituir o imposto e aos limites do exercício desse poder – bem como os requisitos e limites da 

aplicação das normas antielisão – é que essas ideações são expressas na seção subsequente. 

Traçadas essas premissas, passa-se ao estudo, primeiramente, do sentido e do alcance 

das normas que permitem desconsiderar negócios jurídicos simulados, previstas no Código 

Tributário Nacional, para, na sequência, verificar sua aplicação no contexto dos citados 

 
371 BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 2. ed. Tradução de Denise Agostinetti. São Paulo: Martins Fontes, 

2008, p. 25. 
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negócios jurídicos passíveis da incidência do ITBI, em confronto com a vedação constitucional 

do exercício do poder de tributar esses fatos jurídicos, por meio deste imposto. 

6.1 A NORMA GERAL ANTIEVASÃO FISCAL 

A despeito da existência de limites no ordenamento jurídico nacional contrários à evasão 

fiscal e de instrumentos para coibi-los372, o debate doutrinário acerca das normas jurídicas 

antielisão ou antievasão fiscal passou a ser mais intenso, desde a aprovação da Lei 

Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, em virtude da inserção do parágrafo único no 

art. 116 do Código Tributário Nacional. 

A norma do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, inserida pela 

citada lei complementar no dispositivo que trata das condições para ocorrência de fato gerador 

de obrigação tributária, estabelece a possibilidade de as autoridades administrativas 

desconsiderarem atos ou negócios jurídicos dissimulados com o obter economia tributária, nos 

seguintes termos: 

Art. 116. [...] 

[...] 

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.  

Essa norma, que passou a ser denominada por alguns doutrinadores de “norma geral 

antielisão”, foi inserida com a função de instrumentalizar as administrações tributárias na 

desconsideração dos atos e negócios jurídico realizados com desvio de finalidade, isto é, fora 

do propósito negocial no qual normalmente se destinaria o ato ou negócio jurídico efetivado. 

Nesse sentido, o item 6 da Mensagem nº 1.459, de 7 de outubro de 1999, encaminhada pelo 

então Ministro da Fazenda, Pedro Malan, ao Presidente da República – anexa ao Projeto de Lei 

Complementar nº 77/1999 – afirmava que a inserção da referida jurídica no CTN visava a criar 

um instrumento legal que permitisse “[...] à autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com finalidade de elisão, constituindo-se, dessa forma, em instrumento 

eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de 

forma ou de direito”. 

 
372 Antes mesmo do CTN, as condutas ilícitas evasivas eram combatidas por meio de comandos legais direcionados 

às situações específicas, por meio de ficções e presunções jurídicas e na doutrina, coube a Rubens Gomes de Souza, 

em 1952, realizar a primeira distinção entre condutas lícitas ou ilícitas voltadas para economia tributária  

(FURLAN, Anderson. Elisão fiscal: reflexões sobre sua evolução jurídico-doutrinária e situação actual. Coimbra: 

Almedina, 2007, p. 23-24). 
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Sobre os fins da norma em foco no debate legislativo, o deputado Antonio Cambraia, 

relator do projeto, afirmou, durante a cessão de julgamento, que a norma inserida no CTN 

tratava-se de norma geral antielisão, com vistas a evitar ou minorar os efeitos dos planejamentos 

tributários das empresas, que, com as tentativas de elisão, esvaziavam sua capacidade 

contributiva, feriam a isonomia e geravam efeitos na concorrência, bem como dará poderes ao 

Fisco para combater a elisão e as tentativas de sonegação. No mesmo sentido, o deputado 

Antônio Palocci, justificando a aprovação, afirmou tratar-se de inserção de norma antielisão 

para combater o planejamento tributário.373 

Conforme exposto, a autoridade instauradora do processo legislativo que resultou na Lei 

Complementar nº 104/2001 tencionava combater “[...] os procedimentos de planejamento 

tributário praticados com abuso de forma ou de direito”, que, segundo ele, são praticados com 

a “finalidade de elisão”. Do mesmo modo, os deputados defenderam a aprovação do projeto 

visando a aprovar uma norma geral antielisão. Portanto, ante os objetivos expostos e em razão 

do que foi delineado no capítulo 5 acerca da atividade de planejamento tributário, observa-se, 

primeiramente, a confusão terminológica do emprego da dicção “elisão fiscal”. Conforme 

exposto, “elisão fiscal” é utilizado pela doutrina para representar os atos e negócios jurídicos 

que visam, licitamente, a obter economia tributária, que corresponde ao planejamento tributário 

lícito. Os planejamentos tributários praticados com abuso de forma ou de direito, ou por meio 

de negócios indiretos, são caracterizados como elusão fiscal, quando há um ilícito atípico, e 

evasão fiscal, nos casos de ilícitos típicos. Portanto, pelo contexto da exposição de motivos do 

projeto de lei e das defesas dos parlamentares, deduz-se que seu fim é combater a elusão ou a 

evasão fiscal, que decorrem de procedimentos tributários ilícitos e abusivos. 

As expressões “elisão fiscal” e “evasão fiscal”, entretanto, nem sempre, são empregadas 

com a precisão terminológica adequada. Conforme exposto no capítulo sobre planejamento 

tributário, estas expressões são empregadas em distintas acepções. Por isso, para maior clareza 

do sentido dessa norma, é salutar elucidar o seu sentido adotado. 

Alberto Xavier374 afirma que a norma jurídica focalizada é norma voltada para combater 

a evasão fiscal, pois, se ela fosse considerada norma “antielisiva”, seria inconstitucional, por 

confrontar os princípios constitucionais da legalidade estrita e da tipicidade fechada e a vedação 

do uso de analogia no Direito Tributário, estabelecida no art. 108, § 1º, do CTN e ainda 

permitiria o emprego das teorias da fraude à lei e do abuso de direito nesse ramo do Direito, 

que, para ele, são inaplicáveis. 

 
373 FURLAN, op. cit., p. 89-90. 
374 XAVIER, op. cit., p. 19, 101, 109 e 147. 
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Maria Rita Ferragut375 é da mesma opinião de Alberto Xavier, quanto à 

inconstitucionalidade de uma norma que vise a desconsiderar atos realizados com o fim de 

elisão fiscal, mas diverge da opinião dele quanto à constitucionalidade da norma sob estudo. 

Para ela, 

A elisão é permitida pela legislação, e a ela não se aplica o parágrafo único do artigo 

116. Se assim o fosse, essa  norma estaria incorrendo em flagrante 

inconstitucionalidade, pois desrespeitaria  os princípios constitucionais da segurança  

jurídica, certeza do direito e legalidade. 

Contrariamente à posição de Alberto Xavier, Ricardo Lobo Torres376 diz que a norma 

do parágrafo único do art. 116, do CTN, é “norma antielisiva”, influenciada pelo modelo 

francês, haja vista a inclusão da proibição de elisão fiscal abusiva fundada no princípio da 

vedação do abuso de direito. Para ele, a disposição sobre a ilicitude do abuso de direito, prevista 

no art. 187 do Código Civil de 2002, bem como a vedação de fraude à lei, ingressaram no 

ordenamento jurídico nacional ao mesmo tempo da inserção da referida norma no CTN, visando 

a superar o positivismo formalista, conceitualista e historicista e aproximar o Direito da ética e 

da moralidade, por meio do combate ao abuso de formas (=formalismo) e da requalificação dos 

fatos abusivos ou da desconsideração de fatos dissimulados. 

Entende Paulo de Barros de Carvalho377 que as normas, acertadamente, nada dizem 

sobre elisão fiscal, cabendo ao intérprete a formulação deste conceito normativo com base nos 

termos e notas delimitadas pelo ordenamento positivo. Para ele, se a “elisão fiscal” é lícita e 

consiste na escolha de formas de direito que evitam o nascimento da relação jurídica e a “evasão 

fiscal” decorre de operações simuladas, que visam a ocultar a ocorrência do fato jurídico 

tributário; e a desconsideração do negócio somente pode ocorrer quando for verificada e 

comprovada a ilicitude da conduta praticada pelo contribuinte. Do exposto, deduz-se, portanto, 

que a norma somente pode ser aplicada em caso de evasão fiscal. 

Ante os conceitos relacionados com a atividade de planejamento tributário e da vontade 

do legislador, essa norma jurídica pode ser considerada um instrumento jurídico destinado a 

sancionar a elisão fiscal abusiva, ou, mais especificamente, a evasão fiscal e as fraudes fiscais, 

limitando, portanto, o planejamento fiscal abusivo. 

 
375 FERRAGUT, Maria Rita. Evasão fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação. 

Revista Dialética de Direito Tributário . São Paulo: Dialética, n. 67, p. 117-124, abr. 2001, p. 118. 
376 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. E-book, p. 228 e 648-784. 
377 CARVALHO, Paulo de Barros. A livre iniciativa no direito tributário brasileiro: análise do artigo 116 do código 

tributário nacional. In: CARVALHO, Paulo de Barros. Derivação e positivação no direito tributário . v. 1. 2. ed. 

São Paulo: Noeses, 2014, p. 67- 91, p. 68, 79 e 83. 
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6.1.1 A validade da norma do art. 116, parágrafo único, do CTN 

A validade jurídica de uma norma diz respeito a sua existência como regra jurídica apta 

a produzir efeitos no âmbito do sistema jurídico. Em relação a este aspecto, Noberto Bobbio378 

assinala que “[...] o problema da validade é o problema da existência da regra enquanto tal, 

independentemente do juízo de valor sobre o fato de ela ser justa ou não”.  Em outros termos, 

Hans Kelsen379 ensina que a norma é válida quando obrigatória para a pessoa a quem se destina, 

isto é, quando o cidadão deve fazer aquilo exigido pelo comando (dever-ser). 

Para este fim, deve-se verificar se ela foi aprovada por quem foi atribuído poder para 

tanto e se ela não é incompatível em relação a outras normas do sistema, sobretudo com as de 

hierarquia superior. No caso, por se tratar de lei complementar tributária, a compatibilidade 

deve ser feita com a Constituição da República. 

No tocante à validade da norma em estudo, sobre o plano de sua aprovação por quem 

detinha o poder para tanto e pelo rito estabelecido para a aprovação (aspecto formal), até onde 

se tem conhecimento, não há nenhum questionamento doutrinário ou jurisprudencial nesse 

sentido. Já no plano da compatibilidade da norma com outras do ordenamento jurídico nacional 

(aspecto material), especialmente em relação aos princípios e valores constitucionais, o assunto 

é bastante debatido na doutrina e na jurisprudência. 

Acerca do aspecto formal da norma inserida no parágrafo único do art. 116 do CTN, 

Marco Aurélio Greco380 expressa que não vê razões apontando para a infringência de 

disposições constitucionais, pelo fato de a União ter competência para editar lei complementar 

em matéria de norma geral de Direito Tributário, conforme dispõe o art. 146, III, “a” e “b”, do 

texto constitucional, e o fato de a matéria ter sido inserida no âmbito da disciplina do fato 

gerador, integrante das normas regentes das obrigações tributárias. 

Quanto ao plano da constitucionalidade material da norma jurídica sob análise, destaca-

se que há posições favoráveis e desfavoráveis à sua compatibilidade com à Constituição 

vigente. Cabe observar, no entanto, que toda norma goza de presunção juris tantum de 

constitucionalidade, até que se prove o contrário. 

Sobre a constitucionalidade material do dispositivo legal sob análise, Marco Aurélio 

Greco381 observa que, para afirmar a sua inconstitucionalidade, seria necessário demonstrar sua 

incompatibilidade com as normas constitucionais. Nesse sentido, a priori, poder-se-ía afirmar 

 
378 BOBBIO, op. cit., 2008, p. 26-27. 
379 KELSEN, op. cit., 2005, p. 55. 
380 GRECO, op. cit., 2011, p. 544. 
381 Ibid., p. 545-548. 
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que a norma afronta a legalidade estrita, a tipicidade fechada (corolário da legalidade estrita) e 

introduz a tributação por analogia e a interpretação econômica no Direito Tributário, todos 

aspectos relacionados com a norma prevista no art. 150, I, da Constituição da República. Estas 

objeções, contudo, somente teriam procedência se a Lei Maior assegurasse uma legalidade 

estrita, uma tipicidade fechada, e proibisse a analogia e a interpretação econômica, e a norma 

sob análise agredisse algumas dessas figuras jurídicas. Para ele, o citado dispositivo, ao 

consentir afastar a máscara da dissimulação, apenas comporta interpretação que, no lugar de 

afrontar, prestigia as garantias asseguradas pela citada norma constitucional, como a legalidade 

e a tipicidade. Portanto, a conclusão é pela inexistência de inconstitucionalidade material da 

norma sob comento. 

Na linha da opinião de Greco, Maria Rita Ferragut382 diz inexistir inconstitucionalidade 

da norma do parágrafo único do artigo 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 

104/2001, que passou a permitir expressamente a desconsideração de atos jurídicos que 

impliquem evasão fiscal, em razão de o ato administrativo contra as dissimulações tutelar o 

interesse público, a igualdade e a boa-fé de terceiros. 

Já para Aberto Xavier383, em decorrência de a Constituição da República assegurar os 

princípios da legalidade e da tipicidade da tributação, que visam a proteger o direito de 

propriedade e de liberdade econômica – e, consequentemente, o da liberdade de contratar, 

dentre os direitos e garantias individuais, que não podem ser alterados nem por emenda 

constitucional (cláusula pétrea), e, por consequência, são matérias de reserva absoluta de norma 

constitucional –, a norma sob análise, por tentar introduzir cláusula geral antielisão, 

incompatível com os citados princípios, é inconstitucional, pois afronta a reserva absoluta da 

Constituição em matéria de direitos e garantias individuais. 

A tendência doutrinária que defende a inconstitucionalidade da norma introduzida no 

CTN, da qual fazem parte, além de Alberto Xavier, insignes doutrinadores, como Edvaldo 

Brito, Ives Gandra da Silva Martins e Sacha Calmon Navarro Coêlho, sustenta sua tese apenas 

no formalismo da legalidade tributária, como limite ao poder de tributar. As expressões 

“tipicidade fechada”, “legalidade estrita” e “reserva absoluta de lei” não derivam da 

Constituição, mas de formulações doutrinárias de cunho ideológico e não científico. A 

legalidade tributária visa a evitar arbítrio do Poder Público em exigir tributo sem a prévia 

autorização legislativa e não vedar a adoção de medidas para coibir os artifícios utilizados para 

se furtar ao pagamento de tributos, em detrimento de outros princípios constitucionais, como o 

 
382 FERRAGUT, op. cit., p. 118 e 124. 
383 XAVIER, op. cit., p. 111-118. 
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da capacidade contributiva. Por isso, não se sustenta o argumento de que a legalidade tributária 

proíbe a adoção de cláusula antielisão fiscal abusiva.384 

Os argumentos de Alberto Xavier e dos demais integrantes do pendor que sustenta a 

inconstitucionalidade de uma norma que vise a combater o planejamento tributário abusivo, no 

mínimo, é desarrazoada, haja vista inexistir um direito absoluto de propriedade e de liberdade 

econômica e de contratar. Nos termos das próprias normas constitucionais, o direito de 

propriedade é submetido à sua função social (Art. 5º, inc. XXII, e 170, inc. III), assim como o 

princípio da livre inciativa também tem restrições expressas (Art. 170) e implícitas no texto 

constitucional. Além desses limites, os princípios da autonomia privada e a liberdade de 

contratar, conforme já observado, por influência da funcionalização da propriedade privada385, 

estabelecida na Constituição, tem suas restrições constitucionais e também legais, 

expressamente estabelecidas no Código Civil, como a vedação de abuso de direito (Art. 187), 

de fraude à lei (Art. 166, VI) e a obediência aos princípios da boa-fé (Art. 187) e da função 

social do contrato (Art. 421). Portanto, o ato ou negócio jurídico que fira esses limites, bem 

como dever de pagar de tributo, não pode prosperar sob o argumento do absolutismo, acima de 

qualquer outro valor, dos princípios da legalidade e da tipicidade. 

Além do exposto, a própria Constituição da República, no texto original do seu art. 145, 

§ 1º, conferiu poderes à administração tributária para dar efetividade ao princípio da capacidade 

contributiva, identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos 

contribuintes, com observância dos direitos individuais e dos limites estabelecidos em lei. E, 

por “identificar”, segundo Anderson Furlan386, depreende-se o dever de não permitir a 

dissimulação dos fatos jurídicos visando à evasão tributária. 

Portanto, é imperioso admitir a existência da norma antievasão, bem como sua validade 

e compatibilidade com o sistema jurídico sedimentado na Constituição da República. Como 

leciona Lourival Vilanova387, se uma norma existe, está no sistema, é, portanto, válida, isto é, 

apta à produção de efeitos jurídicos. 

Em razão, porém, do ingresso dessa norma no ordenamento jurídico e dos debates em 

torno dos critérios que devem orientar a relação Fisco-contribuintes, bem como sobre os limites 

da liberdade negocial dos sujeitos passivos, na busca do planejamento tributário lícito, é 

necessário identificar se há algum linde à sua aplicação, o seu verdadeiro alcance e requisitos a 

 
384 FURLAN, op. cit. p. 93-94. 
385 ARAÚJO; GOMES, op. cit., p. 385. 
386 FURLAN, op. cit., p. 94. 
387 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo . São Paulo: Max limonad, 1997, 

p. 104-109. 



157 
 

 

serem observados na sua aplicação aos casos concretos, especialmente nos negócios jurídicos 

realizados com o fim de evitar o pagamento do ITBI. 

6.1.2 A limitação da eficácia da norma do art. 116, parágrafo único, do CTN 

Observa-se que a norma objeto de estudo, como limite expresso à sua aplicação aos 

casos de dissimulação de atos e negócios jurídicos com fins de evasão fiscal, prescreveu 

expressamente, na sua parte final, que a autoridade administrativa, no exercício da atividade de 

desconsideração, observará o procedimento a ser estabelecido em lei ordinária. 

Acerca dessa exigência de lei ordinária, Marco Aurélio Greco388 assevera que o CTN 

deferiu à lei ordinária a disciplina, de caráter procedimental, para que a norma possa ser 

aplicada. Com isto, não veiculou uma norma de eficácia plena, mas sim uma norma de 

eficiência limitada, na medida em que a plenitude da eficácia somente será obtida após a edição 

da lei ordinária dispondo sobre tais procedimentos. Isso significa que, enquanto não for 

devidamente editada a lei ordinária dispondo a respeito, falta um elemento essencial à 

aplicabilidade do parágrafo examinado, sendo ilegal o ato administrativo fiscal que, nesse 

interregno, pretende nele se apoiar. 

De outro modo, Marco Aurélio Greco389 entende que a lei reguladora do procedimento 

apenas é exigida para a desconsideração de negócio indireto que não seja hipótese de fraude à 

lei ou de abuso de direito. Quando ele for celebrado com simulação, em fraude à lei ou com 

abuso de direito, ele sofrerá as consequências destas figuras, devendo as autoridades fiscais 

realizar lançamento tributário ex officio, com fundamento no art. 149, inc. VII, do CTN, com 

base no procedimento administrativo já definido para a prática do ato de lançamento tributário 

fundado nestas hipóteses. Em outros termos, os negócios indiretos, realizados sem ilicitude e 

sem as patologias do negócio jurídico, cuja exigência fiscal decorra da eficácia positiva do 

princípio da capacidade contributiva em cotejo com a liberdade individual, somente poderão 

ser desconsiderados se houver a norma regulamentadora requerida. 

Também no sentido da necessidade de lei regulamentadora do procedimento de 

desconsideração, Mary Elbe Queiroz390 garante que a discussão instaurada no Brasil, no ano 

2000, acerca do combate ao planejamento tributário, sob o louvável argumento da realização 

da igualdade, da capacidade contributiva e da justiça fiscal, depende da aprovação da lei 

 
388 GRECO, op. cit., 2001, p. 202-203. 
389 GRECO, op. cit., 2011, p. 557. 
390 QUEIROZ, Mary Elbe. Planejamento tributário: procedimentos lícitos, o abuso, a fraude e a simulação. In: 

GRUPENMACHER, Betina Treiger et al. Novos horizontes da tributação. Coimbra: Almedina, 2012. p. 336-

337. 
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disciplinadora dos critérios e procedimentos, com vistas a evitar o uso indiscriminado de 

critérios adotados em ordenamentos jurídicos de outros países. A autora admite, contudo, que, 

mesmo em razão da ausência da lei regulamentadora, este procedimento passou a ser realizado 

indiscriminadamente pelo órgão fazendário federal e que, por volta de 2005, passou a ser 

admitido também pela jurisprudência, baseada em “sentimentos pessoais de justiça”. 

Já para Maria Rita Ferragut391, “[...] embora o parágrafo único reporte-se à expedição 

de lei ordinária, a eficácia da norma é, independentemente de regulamentação específica, plena, 

e a aplicabilidade imediata”. Sua afirmação é lastrada no entendimento de que a Constituição 

da República já autorizava a desconsideração de atos ou negócios e a sua efetivação era 

realizada por meio da recorrência às presunções hominis e nas regras gerais sobre 

procedimentos de fiscalização tributária. 

A par da exigência da regra jurídica e da opinião de alguns doutrinados sobre o requisito, 

observa-se que, na persecução do seu sentido, se ela for vista isoladamente, considerando 

apenas o princípio da legalidade, que rege os atos da Administração Pública e assegura as 

garantias individuais, é razoável que o exegeta infira que a norma tem eficácia limitada, 

dependente da aprovação da lei ordinária requerida. Se, porém, a condição for interpretada 

sistematicamente, considerando o conjunto de regras jurídicas que fazem parte do Direito 

Tributário, a dedução poderá ser de que a norma já possui plena eficácia, pelo fato de ela não 

exigir lei específica e já haver no ordenamento jurídico normas estabelecendo procedimento 

administrativo de fiscalização tributária. 

Conforme observa Eros Roberto Graus392, as normas jurídicas não podem ser 

interpretadas em tiras, aos pedaços, mas sim no seu todo. Por isso, afirma-se que o requisito 

exigido pela referida norma necessita ser verificado no contexto do ordenamento jurídico, pois 

isolada do sistema jurídico, não representa significado algum. Para tanto, na análise da eficácia, 

destacam-se dois aspectos, já sedimentados no ordenamento jurídico tributário: i) a natureza do 

procedimento administrativo de desconsideração dos atos e negócios jurídicos viciados pela 

dissimulação; e ii) a existência de normas jurídicas que regem os poderes das autoridades 

administrativas, em matéria de fiscalização, nos termos das normas gerais de Direito Tributário 

estatuídas pelo próprio diploma do qual a norma é parte integrante. 

Quanto ao procedimento administrativo de desconsideração dos fatos dissimulados, em 

razão do objetivo da norma, ele só pode ter por objeto a materialização da exigência de crédito 

 
391 FERRAGUT, op. cit., p. 118. 
392 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito . 5. ed. São Paulo: 
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tributário surgido com o fato gerador ocultado pela dissimulação. Portanto, o referido 

procedimento tem a natureza do ato administrativo de lançamento tributário ex officio, nos 

termos previstos nos art. 142 a 146 e 149, do CTN. Portanto, há clara regulação desse ato 

administrativo. 

Quanto ao procedimento administrativo a ser realizado com o fim de verificar a 

ocorrência de fato gerador de obrigação tributária e efetivar o lançamento tributário, se, 

obviamente, houver surgido relação jurídica tributária não integralmente adimplida pelo sujeito 

passivo, o CTN, no art. 194, estabelece que compete a cada ente titular de competência 

tributária editar norma, regulando, em caráter geral ou específico, a competência e os poderes 

das autoridades administrativas em matéria de fiscalização. E, nesse sentido, as entidades 

dotadas de poder de instituir e exigir tributos, certamente, já exerceram esta competência e 

editaram normas regulamentando os poderes de seus agentes fiscais e os procedimentos de 

fiscalização tributária, voltados para a realização de lançamento tributário. Do contrário, pois, 

não exerceriam efetivamente suas competências tributárias. 

Portanto, hajam vistas as normas e argumentos expostos, verifica-se que o procedimento 

fiscal exigido pela norma antievasão já é regulado pelo ordenamento jurídico tributário. Por 

isso, essa norma teve a eficácia plena e imediata. Esta eficácia somente inexiste para algum ente 

federado que, porventura, não tenha regulado, na sua legislação tributária, o referido 

procedimento de fiscalização tributária. 

Mesmo com a desnecessidade da lei específica regulando o procedimento de 

desconsideração de fatos dissimulados, perquiriu-se acerca da edição de lei ordinária 

disciplinadora desse procedimento no âmbito da União e do Município de Fortaleza, apenas por 

dever de investigação científica. No âmbito da União, observou-se que tramitaram diversos 

projetos de leis no Congresso Nacional, sem que nenhuma lei tenha sido aprovada até o 

momento. 

A título de exemplo desses projetos de lei, destaca-se o Projeto de Lei do Senado nº 537, 

de 2015, que tramita na câmara alta com o objetivo expresso de regulamentar o dispositivo legal 

em questão, prescreve expressamente que ele visa a estabelecer regras e procedimentos para 

desconsideração de atos ou negócios jurídicos para fins tributários. Em pesquisa realizada na 

página eletrônica dessa Casa Legislativa, verificou-se que sua última tramitação ocorreu em 

03/01/2019, na Comissão de Assuntos Econômicos, com o estado “aguardando relator”.393 

 
393 BRASIL, Senado Federal. Projeto de lei do senado n° 537, de 2015. Regulamenta o parágrafo único do art. 

116 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), com a finalidade de estabelecer 
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O mencionado projeto de lei condiciona a desconsideração de ato ou negócio jurídico à 

ocorrência de falta de propósito negocial ou de abuso de forma (Art. 2º, § 1º). A falta de 

propósito negocial é caracterizada pela opção do formato mais complexo ou mais oneroso, para 

os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato (Art. 2º, § 2º). Já o 

abuso de forma, definido no seu art. 2º, § 3º, é a prática de ato ou negócio jurídico indireto que 

produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado. 

Quanto à autoridade competente e ao procedimento para desconsiderar os atos e 

negócios jurídicos sem propósito negocial ou com abuso de forma, praticados com vistas ao 

planejamento tributário abusivo, o projeto sob comentário, simplesmente, estabelece que será 

a autoridade administrativa competente, por meio de procedimento de fiscalização, e que 

deverão ser ensejados o contraditório e a ampla defesa contra o ato de desconsideração e que 

deveria ser concedido prazo para pagamento, antes da lavratura de auto de infração, com 

aplicação de penalidade pecuniária. 

Malgrado, porém, a desnecessidade da referida lei ordinária definidora do requestado 

procedimento administrativo, conforme observado há pouco, quando da citação da opinião de 

Mary Elbe Queiroz, a norma antievasão é plenamente aplicada, principalmente pelo Fisco 

federal. 

Sobre a aplicação na norma antievasão, no âmbito da competência tributária da União, 

observa-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em relação aos 

lançamentos tributários realizados pela Receita Federal, com fundamento na norma in casu, não 

tem adotado um posicionamento uniforme quanto à necessidade de lei regulamento o 

procedimento de desconsideração. Em determinado julgamento, esse órgão cancelou uma 

exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), realizada com base apenas no art. 

116, do CTN, sob o argumento de a citada norma jurídica ainda não ter sido regulamentada. 

Para a 1ª Turma, da 4ª Câmara, da 3ª Seção desse Conselho, que julgou o caso, a aplicação da 

norma prevista no parágrafo único do art. 116, do CTN, depende de lei aprovada pelo Congresso 

Nacional estabelecendo os procedimentos a serem observados pela Receita Federal, na 

desconsideração de atos e negócios jurídicos. Este, porém não é único entendimento daquele 

Órgão. Em outro julgamento, realizado pela 1ª Turma da Câmara Superior, a decisão foi 

favorável à aplicação da norma permissiva da desconsideração de atos e negócios jurídicos com 

vistas a evitar o pagamento de tributos, sob argumento de que o Decreto nº 70.235, de 6 de 

 
regras e procedimentos para desconsideração de atos ou negócios jurídicos para fins tributários. Disponível em: 
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março de 1972, recepcionado pela Constituição Federal com força de lei, regulamenta o 

procedimento fiscal em questão.394 

Acerca do uso do referido Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, no âmbito da 

Administração Tributária da União, como norma regulamentadora do procedimento de 

desqualificação dos negócios jurídicos dissimulados, Marcus Abraham395 também comunga da 

opinião de que ele supre a ausência de lei ordinária definidora de tais procedimentos. 

Observa-se, ainda, que, em função de a lei ser destinada a todos os entes políticos 

dotados de competência tributária, conforme já era previsto no art. 194 do CTN, cada ente 

político pode editar lei regulando o procedimento de desconsideração dos negócios jurídicos 

evasivos. Nessa perspectiva, Marco Aurélio Greco396 assinala que a disposição normativa é 

norma geral de direto tributário aplicável à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos 

Municípios e, por essa razão, cada ente pode editar a “lei ordinária” requerida para a aplicação 

do procedimento de desconsideração dos atos e negócios jurídicos e aplicar a norma, no âmbito 

das respectivas competências. 

Em razão dessa premissa, verificou-se que o município de Fortaleza, no exercício de 

sua competência tributária, embora desnecessário, por meio da Lei Complementar nº 

159/2013397, que instituiu o Código Tributário Municipal de Fortaleza, previu norma específica 

sobre o procedimento de desconsideração de atos e negócios jurídicos, nos seguintes termos: 

Art. 33. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo ou  a 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 

§ 1º O ato de desconsideração deverá ser devidamente fundamentado pela autoridade  

responsável pelo lançamento, com descrição clara e precisa do ato ou negócio 

desconsiderado e referência a todas as circunstâncias pertinentes, conforme 

estabelecido em regulamento. 

§ 2º O sujeito passivo poderá impugnar o ato de desconsideração, por ocasião da 

impugnação do lançamento tributário rea lizado por meio de auto de infração, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua ciência, por meio de petição 

fundamentada, instruída com as provas cabíveis. 

§ 3º A impugnação prevista no § 2º deste artigo, o procedimento da sua apreciação e 

do seu julgamento observarão as regras e procedimentos que regem o Processo  

Administrativo Tributário e a sua tra mitação no âmbito do Município. 

Complementando a referida norma legal, relativamente ao procedimento de 

desconsideração de atos e negócios jurídicos dissimulados, o Regulamento do Código 

 
394 RACANICCI, Jamile. Carf cancela cobrança fiscal baseada em artigo não regulamentado do CTN. 

Brasília: Conjur, 10 set. 2018, 13:06. Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/carf-

cancela-cobranca-art-116-ctn-10092018>. Acesso em: 19 set. 2018. 
395 ABRAHAM, op. cit., set. 2011, p. 82. 
396 GRECO, op. cit., 2001, p. 204. 
397 FORTALEZA, op. cit. 
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Tributário do Município de Fortaleza398, aprovado pelo Decreto nº 13.716, de 22/12/2015, 

estabelece que a desconsideração será realizada por meio da lavratura de auto de infração, em 

procedimento de auditoria fiscal designado pela autoridade competente da sua Administração 

Tributária, in verbis: 

Art. 27. O lançamento tributário decorrente da desconsideração de atos ou negócios 

jurídicos que forem praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato 

gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária 

será formalizado por meio de Auto de Infração, que deverá ser devidamente 

fundamentado pela autoridade responsável pela lavratura, e ser acom panhado de 

provas e relatório que descreva com clareza e precisão o ato ou negócio 

desconsiderado, fazendo referência a todas as circunstâncias pertinentes. 

Parágrafo único. A realização do lançamento mencionado no caput deste artigo 

depende de procedimento de fiscal de auditoria fisca l, devidamente autorizado pela 

autoridade competente. 

Pelas normas expostas, no âmbito do Município de Fortaleza, as autoridades fiscais, 

designadas para realizarem procedimento de autoria fiscal, na busca pela ocorrência de f ato 

gerador, nos termos definidos nas leis instituidoras dos tributos municipais e no Código 

Tributário Nacional, ao constatarem planejamento fiscal abusivo, devem realizar a 

desconsideração ou a requalificação do ato ou negócio jurídico celebrado com o fim de evadir-

se, total ou parcialmente, da obrigação tributária. Para tanto, ato administrativo da 

desconsideração ou da requalificação do ato ou negócio julgado dissimulado, abusivo ou ilícito, 

deve ser devidamente motivado, fundamentado e instruído com as provas aplicáveis ao caso 

concreto. E, ainda, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Tributário, transcrito no art. 28, do 

citado regulamento, deve ser concedido ao sujeito passivo acusado de praticar o ato evasivo o 

prazo de 15 dias para o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio de processo 

administrativo tributário, junto ao Contencioso Administrativo Tributário do Município. 

6.1.3 O alcance, os requisitos e o procedimento de aplicação da norma do art. 116, 

parágrafo único, do CTN 

Quanto ao alcance do dispositivo legal sob análise, destaca-se a observação feita por 

Anderson Furlan399, para quem a norma ensejou o surgimento das seguintes correntes 

doutrinárias: 

(i) uma primeira corrente sustenta a inconstitucionalidade do parágrafo único do 

art. 116, por afronta ao princípio da legalidade e, em consequência, ao da 

tipicidade; 

 
398 FORTALEZA. Decreto nº 13.716, de 22 de dezembro de 2015. Aprova o Regulamento do Código Tributário 

do Município de Fortaleza instituído pela Lei Complementar nº 159, de 23 de dezembro de 2013 e dá outras 

providências. Disponível em: <https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/phocadownload/downloads/regulamentos/ 

regulamento-ctm-codigo-tributario-municipio-fortaleza_2015.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2018. 
399 FURLAN, op. cit., p. 91. 
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(ii) outra corrente afirma não haver qualquer aplicação prática, nada tendo inovado 

no ordenamento jurídico; 

(iii) na linha de uma terceira corrente, alguns autores defendem a consagração 

normativa da figura da fraude à lei em matéria tributária;  

(iv) uma quarta corrente foi formada com o entendimento de que o dispositivo trata 

de situação diversa da fraude à lei em matéria tributária. 

Ainda, segundo Anderson Furlan400, outra interpretação possível, quanto à abrangência 

da norma em debate, ainda não abordada pela doutrina, seria a completa proibição do 

planejamento tributário, concedendo poderes à administração tributária para aplicar a 

interpretação econômica ou funcional das normas tributárias e exigir tributo por analogia, 

impedindo os contribuintes de utilizarem as lacunas da legislação tributária. 

Com a devida vênia a essa opinião do autor, destaca-se que, em razão do que já foi 

exposto acerca da garantia de liberdade assegurada pela autonomia da vontade e pelos 

princípios constitucionais decorrentes e da vedação expressa ao emprego da analogia no Direito 

Tributário para fins de exigir tributo, esse argumento parece difícil de ser sustentado. 

No tocante à corrente jurídica que sustenta a inconstitucionalidade da norma, ela não 

tem relevo para os fins deste módulo, pois, conforme visto em 6.1.1, esta posição doutrinária é 

improcedente. Já sobre a corrente que defende não haver qualquer aplicação prática da norma, 

destaca-se observação feita por Paulo de Barros de Carvalho401, segundo o qual a norma do 

parágrafo único do art. 116, do CTN não teve nenhum alcance em razão de ela não ter 

introduzido qualquer alteração no ordenamento jurídico nacional, em função de a norma 

prevista no art. 149, inc. VII, do CTN, já autorizar a desconsideração de negócios jurídicos 

dissimulados. Para ele, a referida norma apenas ratificou a regra já existente. 

A mencionada norma, prevista no art. 149, inc. VII, do CTN, estabelece que as 

autoridades administrativas competentes devem realizar ou rever o lançamento tributário ex 

officio, “[...] quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu 

com dolo, fraude ou simulação”. A despeito de essa norma também visar a coibir planejamentos 

tributários abusivos, a intensidade do debate sobre a desconsideração de atos e negócios 

dissimulados, que passou a ocorrer após a inclusão da norma do parágrafo único do art. 116, do 

CTN, aponta que algo de novo ocorreu. Por isso, é difícil concordar com o renomeado autor na 

noção de que a norma inserida no ordenamento jurídico nacional em nada tenha inovado. 

Contrariamente ao entendimento de Paulo de Barros de Carvalho e de outros que 

sustentam não haver qualquer aplicação prática da norma sob análise, Marco Aurélio Greco402 

 
400 FURLAN, op. cit., p. 91. 
401 CARVALHO, op. cit. 2014, p. 83. 
402 GRECO, op. cit., 2001, p. 193-194. 
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assevera que a referida norma do CTN, ao prover hipótese da “dissimulação” de atos ou 

negócios jurídicos, tratou de outros objetivos não previstos na norma do CTN, que previa a 

hipótese de “simulação” como motivo para revisão de lançamento tributário ex officio. No seu 

entender, em razão de o termo “dissimulação” ter sentido mais amplo do que a “simulação”, a 

norma deu maior amplitude aos poderes das autoridades administrativas, ao abranger também 

as figuras do abuso de direito, da fraude à lei e do negócio indireto, haja vista a dissimulação 

de negócios jurídicos poder ocorrer por meio de qualquer uma dessas figuras.  

No mesmo sentido da maior abrangência da expressão dissimulação, Maria Rita 

Ferragut403 afirma que simular é diferente da palavra dissimular, pois, “[...] enquanto a 

dissimulação é abrangente, englobando qualquer artifício de ocultação do fato jurídico, a 

simulação engloba apenas as três hipóteses legalmente previstas”. 

Já para Heleno Tôrres, conforme exposto quando da distinção de atos e negócios 

jurídicos elisivos e elusivios, a sanção da desconsideração do negócio jurídico, para efeitos 

fiscais, poderá ser seguramente aplicada quando demonstrado que o contribuinte usou de fraude 

à lei, de simulação, ou seja verificada a carência de causa jurídica, isto é, de finalidade negocial 

juridicamente qualificada.404 

Ainda quanto ao objetivo da norma sob análise e seu alcance, segundo Fabio Junqueira 

de Carvalho e Maria Inês Murgel405, a vontade do legislador não foi punir o contribuinte, como 

ocorreria na simulação, que é um caso de violação direta à lei, mas, sim, antes permitir declarar 

irrelevante o negócio jurídico que dissimular a ocorrência do fato gerador, para aplicar a este a 

norma tributária que se pretendeu evitar. 

Portanto, o cerne do alcance da norma do parágrafo único do art. 116, do CTN e das 

novas possibilidades de ação das administrações tributárias incluídas no ordenamento jurídico 

nacional, no combate ao planejamento tributário abusivo, encontra-se no termo “dissimulação”.  

Isto porque o único objetivo da norma é afastar a máscara que oculta o verdadeiro fato que 

motivou o negócio jurídico, para realizar a subsunção da norma tributária ao negócio 

efetivamente realizado e determinar e materializar os efeitos jurídicos tributários. 

Quanto ao vocábulo “dissimulação”, cerne do objetivo da norma, conforme destacado 

em 2.6.2.1, observa-se que ele é empregado para designar o ato de ocultar determinado fato ou 

situação efetivamente existente do conhecimento de terceiros, por meio de outro fato ou 

situação. A dissimulação é inseparável da simulação e a diferença básica entre elas encontra-se 

 
403 FERRAGUT, op. cit., p. 117. 
404 TÔRRES, op. cit., p. 191-195. 
405 CARVALHO; MURGEL, op. cit., p. 81. 
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no fato de que simulação é fazer crer em algo inexistente e aquela, na ocultação de um fato. Em 

ambas, contudo, o objetivo é enganar, iludir terceiros quanto a existência de algo que não 

representa a realidade. 

No referente ao objeto de desconsideração ante a “dissimulação”, a norma afirma ser os 

“atos e negócios jurídicos”. Conforme o estudo exposto no capítulo 2 desta dissertação, acerca 

dos fatos jurídicos, denota-se que o legislador quis tratar da possibilidade de desconsideração 

de atos jurídicos stricto sensu e de negócios jurídicos, conforme a espécie de ato jurídico lato 

sensu utilizada como suporte fático da norma hipotética tributária. O exposto decorre do 

emprego da conjunção coordenativa alternativa “ou”, que exprime alternância ou exclusão. 

Em função, todavia, de o motivo utilizado para a desconsideração dos atos ou negócios 

jurídicos ser a “[...] finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária”, deduz-se a necessidade do 

requisito volitivo, intuito de realizar o ato jurídico com fim diverso do evidenciado, seja pela 

simulação, pelo abuso de direito, pela fraude à lei e, eventualmente, pelo negócio indireto. A 

par desse requisito e perante o fato de o único tipo de ato jurídico lato sensu que tem o requisito 

volitivo como condição para a ocorrência dos efeitos jurídicos ser o negócio jurídico, é possível 

deduzir que a desconsideração, em virtude de dissimulação com fim de economia tributária, é 

apenas de negócios jurídicos.406 

Além do exposto, é importante ressaltar que somente há motivo para desconsiderar o 

negócio jurídico dissimulado, caso seja identificado que o fato dissimulado se amolde à hipótese 

de incidência tributária prevista em lei da entidade política que esteja realizado procedimento 

fiscal com essa possibilidade. Nesse sentido, Marco Aurélio Greco407 destaca que o referencial 

básico da desconsideração é o fato gerador, porquanto ele é o pressuposto de fato do surgimento 

da competência da autoridade administrativa competente. Isto é, a realidade material prevista 

na hipótese legal de incidência deve estar configurada para desencadear a competência a fim de 

desconsiderar o fato jurídico realizado. 

Dessa premissa exposta, parafraseando o exposto por Marco Aurélio Greco, em função 

do princípio da legalidade tributária, pode ser afirmado que os requisitos a serem observados 

 
406 Salienta-se que o fato jurídico de direito privado, eleito como suporte fático da hipótese de incidência tributária, 

não deve ser confundido com o fato gerador da  obrigação tributária. Este sempre será ato jurídico stricto sensu 

decorrente de lei, pois não necessita da vontade das partes para que ele ocorra; já  aque le pode ser ato jurídico 

stricto sensu ou negócio jurídico, conforme a regra jurídica exija ou não a vontade para sua existência e produção 

de efeitos jurídicos (FREITAS, op. cit., p. 454-455). 
407 GRECO, op. cit., 2011, p. 547.  
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no procedimento de desconsideração de fato dissimulado com o fim de evadir do dever de pagar 

tributo são: 

− a existência de lei stricto sensu definindo determinado fato jurídico como elemento 

material de hipótese de incidência tributária; e 

− a efetiva ocorrência do fato descrito na lei, mesmo que dissimulado. 

Desses requisitos, extrai-se que, ante a concretização de determinado fato descrito na 

hipótese de incidência prevista em lei tributária, mesmo que disfarçado de outro fato, a 

autoridade administrativa competente aplicará a referida norma, evidenciando o verdadeiro 

negócio jurídico realizado, e formalizará a exigência tributária correspondente, aplicando todos 

os aspectos, antecedentes e consequentes, previstos da regra-matriz de incidência tributária. 

Nem sempre é fácil identificar, entretanto, se, no caso concreto, houve um verdadeiro 

planejamento tributário ou a prática de um ilícito, a evasão fiscal. Em outras palavras, é 

trabalhoso identificar se as partes celebraram negócio jurídico válido, visando à legitima 

economia tributária, ou se incorrem em ilícito fiscal, por meio da dissimulação. Pelo que já foi 

exposto, porém, é possível intuir que, se o negócio jurídico realizado tem amparo na forma e 

no motivo previsto na legislação privada, e efetivamente visou ao fim estabelecido na norma, 

mesmo que se enquadre em norma tributária que estabeleça a não incidência ou a incidência 

com menor ônus fiscal, estar-se- á diante de fato lícito, um legítimo planejamento tributário. 

No indício, porém, de que determinado fato jurídico realizado, mesmo que tenha forma e 

finalidade previstas no Direito privado, visa a disfarçar outro fato jurídico, que é o verdadeiro 

fato querido pelas partes, será caso de aplicação da norma antievasão. Conforme orienta Marco 

Aurélio Greco408, porém, é necessário que a autoridade administrativa comprove que ocorreu o 

fato gerador do tributo e que o negócio jurídico aparente foi celebrado com vistas a dissimular 

o verdadeiro fato concretizado. 

De outro modo, Marcus Abraham409 observa que a identificação de um planejamento 

fiscal abusivo – realizado em desacordo relativamente ao ordenamento jurídico, violando 

diretamente uma regra ou afrontando princípio jurídico – e a consequente desconsideração com 

base na norma “antielisiva”, deve ser realizada pela verificação da ocorrência dos seguintes 

elementos: 

a) o prévio e intencional planejamento e implementação, de um ato ou negócio  

jurídico (singular ou coletivo), cuja aparência ostensiva oculte a sua verdadeira  

finalidade (cujo resultado econômico seria fiscalmente mais dispendioso); 

 
408 GRECO, op. cit., 2011, p. 550. 
409 ABRAHAM, op. cit., set. 2011, p. 93. 



167 
 

 

b) que a forma não usual ou irregular adotada, seja amparada por uma norma  que 

produza um efeito tributário menos oneroso do que a norma comum que  recairia 

regularmente sobre aquele fim ocultado; 

c) que a escolha dos meios adotados tenha como principal razão (única ou 

preponderante), uma vantagem fiscal perseguida (e não uma mera consequência  do 

ato ou conjunto deles, falseado); 

d) a evidente dissintonia entre a hipótese de incidência do tributo e o resultado  

econômico que se chega, que produz um fato gerador diverso do que ocorreria, se não 

houvesse sido implementado o suposto planejamento fiscal;  

e) uma aparente proteção do ordenamento jurídico à fórmula adotada para a  realização 

do ato ou do negócio jurídico; e 

f) violação do princípio da capacidade contributiva e o descumprimento do dever de 

pagar tributos, além do desrespeito ao princípio da função social do ato  ou o negócio 

jurídico realizado, com efetivo prejuízo para terceiros e a comprovada ausência de 

boa-fé objetiva pelas partes. 

Observa-se dos requisitos expostos para a desconsideração do negócio jurídico 

dissimulado, especialmente com base no previsto no item “c”, que o roteiro se destina a 

desqualificar o negócio realizado com ausência de propósito negocial, conforme exposto em 

5.3.3. O roteiro, no entanto, também pode ser aplicado, com as devidas adaptações, na 

desconsideração decorrente de simulação, de abuso de direito, de fraude à lei e, eventualmente, 

de negócio indireto. 

Mesmo ante o exposto, ainda é possível alegar complexidade na aplicação da norma na 

prática; no entanto, pelo fato de existir dificuldade ou complexidade, a autoridade 

administrativa não pode deixar de buscar o verdadeiro objetivo do Estado e da sua legislação 

tributária, que é atender ao interesse público da sociedade civil. Conforme estudado, a linha 

divisória entre a elisão e a evasão fiscal encontra-se na ilicitude do negócio jurídico realizado 

pelo contribuinte; e essa ilicitude é revelada pelo abuso de direito, fraude à lei, falta de propósito 

do negócio ou, simplesmente, pela simulação. É, portanto, com base nessa premissa e visando 

a chegar ao objetivo maior, que a doutrina afirma ser possível o emprego dessas figuras jurídicas 

para fins de coibir os planejamentos tributários ilícitos e conceder efetividade ao objetivo da 

norma do art. 116, parágrafo único, do CTN, considerando que elas estão abrangidas pela 

dissimulação lato sensu, prevista na norma. Para tanto, é necessário sempre analisar o caso 

concreto para, ante a identificação de ilicitude, configurar a dissimulação e realizar o 

enquadramento do negócio realizado em uma das figuras citadas e a qualificação do fato 

gerador da obrigação tributária. 

Quanto ao emprego das citadas figuras jurídicas, conforme orienta Heleno Tôrres410, a 

autoridade fiscal não necessita provar a ocorrência de abuso de direito, de fraude à lei ou de 

outras figuras jurídicas correlatas, tal como se manifestam no Direito privado, como motivo 

 
410 TÔRRES, op. cit., p. 194. 
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para desconsiderar os atos e negócios ilícitos sob a óptica tributária, porquanto esses institutos 

têm regimes diversos da simulação fiscal, para fins de evitar ou reduzir o pagamento de tributos. 

Para os fins expostos, à autoridade administrativa basta provar a conduta ilícita visado à 

economia tributária. 

Na verificação de existência da dissimulação com o fim de evasão fiscal, considerando 

o modelo funcional de abordagem, sugerido por Marco Aurélio Greco411, além da verificação 

do atendimento à legalidade e da inexistência de enfermidades dos negócios jurídicos, é 

importante demonstrar que a operação está no contexto prático-jurídico, que compreende: 

i) a  existência  de motivo e finalidade não predominantemente tributários;  

ii) a  congruência da manifestação de vontade (e do perfil do negócio) em relação ao 

motivo e a finalidade; e 

iii) a  função - dentro do empreendimento econômico - a que se destina a operação. 

Para tanto, partindo-se da premissa de que a validade do planejamento tributário é 

condicionada à “causa do negócio jurídico”, deve-se verificar o perfil de cada operação 

realizada pelo sujeito passivo. Nesse mister, considerando que as manifestações de vontade não 

são isoladas no tempo e no espaço e sempre visam a determinado resultado, é necessário situar 

o caso no âmbito do seu contexto, analisando-o na perspectiva estática do momento em que o 

fato é realizado e no seu dinamismo412. 

Do exposto, deduz-se que não há um procedimento-padrão de verificação da ilicitude 

dos negócios jurídicos para fins de desconsiderar determinado negócio e requalificá-lo com 

finalidades tributárias. Em outros termos, não há soluções prévias, genéricas e aplicáveis a um 

variado número de situações, mas respostas constituídas individualmente, conforme cada caso 

concreto. A propósito desta linha de análise da licitude ou da ilicitude dos negócios jurídicos, é 

oportuno destacar a observação do Eros Roberto Grau413, para quem a solução jurídica 

produzida pelo intérprete da norma não decorre apenas do texto legislativo (mundo do dever-

ser), mas também dos elementos do caso concreto ao qual ela será aplicada (mundo do ser). 

Sobre a necessidade de provar a dissimulação, ante a impossibilidade de produção de 

provas diretas da ilicitude dos negócios realizados pelos contribuintes, a doutrina admite a 

possibilidade de uso de presunção414 como meio probatório da evasão fiscal. No atinente a essa 

 
411 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário . 10. vol. São Paulo: Dialética, 2006, p. 328-

329. 
412 GRECO, op. cit., 2006, p. 328-335. 
413 GRAU, op. cit., p. 35. 
414 “Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma jurídica lato sensu, de 

natureza probatória (prova indiciária), que a partir da comprovação do fato direta mente provado (fato indiciário), 

implica juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência fenomênica 

provável, e passível de refutação probatória.” (FERRAGUT, op. cit., p. 119). 
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viabilidade, Maria Rita Ferragut415 assevera que, no intuito da preservação do interesse público 

envolvido na prática do ilícito com fins fiscais, “[...] impõe-se a utilização da presunção no caso 

de dissimulação, já que a arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que 

a segurança jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo 

desrespeitados". 

A par do objetivo e dos requisitos exigidos pela norma sob exame, observa-se, ainda, 

que ela prescreve uma conduta, como consequência jurídica contrária ao fato descrito nela, que 

é um evento ou uma ação futura. Isto é, a regra jurídica em pauta tem uma sanção que depende 

de um evento futuro, um ato a ser praticado pela autoridade administrativa competente. Nessa 

linha, ela é uma norma jurídica que prescreve uma consequência para ação dissimuladora de 

atos e negócios jurídicos com o fim de evadir-se ao pagamento de tributos. Essa consequência 

é a desconsideração do ato ou negócio dissimulado, que tem a natureza de ato administrativo, 

a ser realizado pela autoridade competente, definida pela hipótese de incidência tributária. 

Quanto ao ato administrativo de desconsideração, ele somente pode ser realizado após 

a devida análise do caso concreto, para extrair dele o real sentido do fato jurídico concretizado. 

E, somente em caso de incidência de alguma norma jurídica que tenha como consequência o 

dever de pagar tributo, poderá ser realizado o lançamento tributário correspondente e 

formalizada exigência do correspondente crédito tributário surgido com a prática do fato 

gerador. 

Ainda a respeito do ato administrativo de desconsideração do negócio jurídico 

dissimulado, observa-se também que a norma prescreve a expressão “poderá desconsiderar”, 

que, se analisada descontextualizadamente, poderá levar à conclusão de que a autoridade 

administrativa, ante o caso concreto, é quem decidirá pela desconsideração ou não do negócio 

jurídico dissimulado. Sobre isto, embora a norma não tenha previsto a ação de modo imperativo 

ou como um comando, a expressão deve ser vista em sentido figurado; isto é, o órgão criador 

da norma quer dizer que é uma sanção a ser executada contra o infrator quando as condições da 

sanção forem concretizadas.416  

O entendimento de há pouco, acerca da obrigatoriedade da desconsideração dos 

negócios jurídicos dissimulados, é corroborado por Maria Rita Ferragut, nos seguintes termos: 

Parece-nos, além disso, que o verbo “poderá”, referido no parágrafo único do artigo 

116, deve ser interpretado como “deverá”, sob pena de comprometimento da 

supremacia do interesse público e da vinculação da função administrativa. É 

 
415 FERRAGUT, op. cit., p. 119. 
416 Nesse sentido, KELSEN, op. cit., 2005, p. 63. 
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obrigação do Estado evitar que fatos jurídicos relevantes sejam desprezados diante da 

impossibilidade de produção de provas diretas.417 

O exposto é reforçado pelas normas do CTN prescritoras do conceito de tributo e de 

lançamento tributário (Art. 3º e 142, parágrafo único), que estabelecem ser a atividade 

administrativa de lançamento tributário plenamente vinculada e obrigatória. Isto é, na 

realização de procedimento administrativo fiscalizatório, ante a concretização de um fato que 

seja suporte fático de lei tributária, mesmo que realizado dissimuladamente, a autoridade 

administrativa competente deverá, obrigatoriamente, realizar o lançamento tributário, sob pena 

de responsabilidade funcional. 

6.1.4 A eficácia jurídica da norma do art. 116, parágrafo único, do CTN 

À vista do exposto, embora haja norma válida visando a desconsiderar os atos e negócios 

jurídicos dissimulados, com o fim de evitar o pagamento de tributo, e da existência das 

condições para a produção dos efeitos jurídicos (eficácia jurídica), ainda é bastante frequente, 

no ambiente socioeconômico, a celebração de atos e negócios jurídicos com o objetivo de evitar 

ou reduzir a carga tributária. 

Em atenção a esse fato, é oportuno destacar as observações de Hans Kelsen acerca da 

eficácia da norma jurídica. Para ele, a norma é eficaz quando as pessoas realmente se conduzem 

conforme o comando da norma.418 Em tal contexto, a eficácia da norma antielisiva ocorreria se 

os cidadãos-contribuintes deixassem de realizar planejamento tributário abusivo. 

Portanto, em decorrência do que o doutrinador leciona sobre eficácia da norma, 

considerando os requisitos de sua validade (=obrigatoriedade), que é ser emitida por quem 

esteja investido de poder para editá-la, pode ser afirmado que a norma contida no art. 116, 

parágrafo único, do CTN, conforme exposto em subseção precedente, é válida e eficaz, 

portanto, dotada de força coercitiva. 

Em razão, porém, do intenso debate sobre planejamento tributário e a respeito da 

existência de norma antievasão, pressupõe-se continuar havendo a prática social repelida pelo 

ordenamento jurídico; isto é, se há desobediência pelos seus destinatários da norma, poder-se-

ia afirmar que ela não é uma norma eficaz; no entanto, pelo objetivo da pesquisa realizada, não 

é possível garantir categoricamente a sua ineficácia normativa. 

Pressuposta a ineficácia da norma, isto é, o seu não cumprimento, sobre o ponto de vista 

da dinâmica jurídica, ocorre automaticamente a incidência dela sobre o seu suporte fático, o 

 
417 FERRAGUT, op. cit., p. 118. 
418 KELSEN, op. cit., 2005, p. 55. 
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fato considerado antijurídico (a dissimulação de ato e negócio com o fim de evasão fiscal). Com 

isso, em virtude da efetiva comprovação da sua desobediência pelos cidadãos, à vista dos casos 

concretos, surge para o Estado fiscal a pretensão de aplicar a sanção prevista na norma, a 

desconsideração do ato ou negócio jurídico dissimulado (ilícito); sendo que, para tanto, 

pressupõe também a incidência de norma hipotética tributária sobre o verdadeiro fato 

concretizado e desvendado. Somente com a produção de efeitos jurídico pelas duas regras 

hipotética (norma antievasão e norma da hipótese de incidência tributária) é que a autoridade 

administrativa competente poderá adotar as providências previstas nelas. 

A atuação do órgão administrativo competente é desnecessária quando a norma é eficaz, 

isto é, o destinatário da norma adota a conduta nela prevista. Por outro lado, quando há 

desrespeito aos efeitos jurídicos da incidência das normas jurídicas, conforme salienta Alfredo 

Augusto Becker419, considerando a infalibilidade da incidência da norma, justifica-se a atuação 

estatal, pelos seus órgãos administrativos e jurisdicionais. Portanto, na matéria objeto da 

pesquisa, é justificável a desconsideração do ato no negócio jurídico dissimulado e, com base 

no ato ou negócio efetivamente realizado, se houver a incidência de hipótese de incidência 

tributária, a exigência do tributo devido, por meio da atividade de lançamento tributário. 

Poder-se-ia alegar que a ineficácia da norma se dá em razão da falta de aprovação da lei 

definidora do procedimento de desconsideração dos atos e negócios jurídicos, que é exigida 

para sua eficácia. Conforme exposto, no entanto, em razão da existência de norma sobre os 

procedimentos administrativos de fiscalização e de lançamento tributário, este requisito já se 

encontra satisfeito. Mesmo havendo opiniões contrárias quanto à existência do requisito exigido 

(lei ordinária), algumas administrações tributárias, como o Município de Fortaleza, no âmbito 

das suas respectivas competências tributárias, já editaram leis regulando o requestado 

procedimento; por isso, ante a comprovação da prática juridicamente vedada (ato ilícito 

evasivo). 

No tocante à celebração de negócios jurídicos com vistas a obter economia tributária 

relativa ao ITBI, conforme já ventilado no item sobre a constituição de sociedades patrimoniais 

para fins de obter economia tributária – é demonstrado na seção seguinte – que é frequente a 

prática social. Por isso, é possível deduzir que a eficácia jurídica, nos termos assinalados há 

pouco, é inexistente, pelo menos para alguns cidadãos-contribuintes. 

À vista da validade, do alcance e da plausibilidade da aplicação da norma antievasão 

fiscal nos casos de planejamentos tributários abusivos, bem como da existência da prática social 

 
419 BECKER, op. cit., p. 339. 
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voltada para evitar o pagamento do ITBI, via constituição de sociedades patrimoniais; na 

sequência são delineados alguns aspectos do Direito privado, que, conjugados aos requisitos na 

norma antievasão, são úteis para fins de caracterizar a dissimulação. 

6.1.5 A identificação do verdadeiro suporte fático na desconsideração de atos e negócios 

jurídicos dissimulados 

Os atos e negócios jurídicos objetos de desconsideração pela administração tributária, 

quando dissimulados com vistas à evasão fiscal, devem considerar a natureza destas categorias 

jurídicas oriundas do Direito privado. Conforme exposto no capítulo 2, atos e negócios jurídicos 

são espécies do gênero fatos jurídicos, com requisitos de existência, de validade e de eficácia 

definidos pelas normas do Direito Civil, conforme disposto na regra jurídica definidora do 

respectivo suporte fático. 

Quanto à condição estabelecida para a desconsideração dos fatos jurídicos, para fins 

tributários, a norma do art. 116, parágrafo único, do CTN estabelece esta possibilidade quando 

os atos ou negócios jurídicos forem praticados com vistas a dissimular a ocorrência do fato 

gerador, visando a obter economia tributária. Portanto, para a desconsideração, é necessário 

identificar o verdadeiro fato dissimulado por outro aparente, e se aquele coincide ou não com o 

elemento material da hipótese de incidência tributária. Nesse sentido, conforme orienta Marcos 

Bernardes de Mello, com observância da norma do caput do art. 167 do Código Civil, é 

necessário que o ato dissimulado (oculto) possua os pressupostos substanciais e formais de 

validade exigidos para a espécie420. 

Portanto, o procedimento de desconsideração consiste, essencialmente, na identificação 

da verdadeira natureza, da causa ou motivo do fato jurídico que se quis efetivamente 

concretizar, removendo o véu da aparência simulada. Isto é, a identificação da materialidade e 

das circunstâncias do ato ou negócio jurídico efetivamente concretizado, conforme def inido no 

seu porte fático, em sua substância, causa ou motivo e a forma juridicamente prevista na norma 

jurídica. 

O fenômeno da desconsideração assemelha-se ao procedimento da extraversão421, que 

consiste em fazer aparecer o verdadeiro fato oculto pela dissimulação, desprezando-se o ato 

aparente (simulado). Especificamente, em razão de o motivo para desconsideração para fins 

tributários, a extraversão consiste em identificar o fato subjacente, encobertado pela simulação, 

para considerá-lo válido, se houver os pressupostos substanciais e formais exigidos e, ainda, se 

 
420 Sobre essa opinião de MELLO, vide 2.6.2.1. 
421 MELLO, op. cit, 2008, p. 132. 
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o negócio descoberto pode ser subsumido a alguma hipótese de incidência tributária; ou seja, 

somente havendo incidência tributária sobre o fato dissimulado é que haverá motivo para a 

desconsideração prevista na norma tributária. 

Demonstrar a simulação implica retirar o véu, para mostrar a verdadeira relação jurídica 

ocultada. É necessário, porém, que seja provada a simulação. Para tanto, conforme destacado 

na subseção 6.1.3, acerca da opinião de Maria Rita Ferragut, é admissível que a prova seja feita 

por indícios e presunções, pelo fato de a simulação procurar ocultar a verdadeira conduta por 

meio de outra simulada.422 

De maneira mais específica, considerando que a simulação sempre é constituída pela 

declaração deliberadamente divergente da intenção, pela trama simulatória entre as partes e 

pelo fim de enganar terceiros,423 na desconsideração dos negócios jurídicos simulados com o 

fim de enganar as administrações tributárias, a atividade consiste em identificar a ocorrência 

desses três elementos constitutivos da simulação, bem como se há subsunção do fato 

desvendado com a norma tributária. Para fins tributário, pois, não basta o fim de enganar, sendo 

necessário que o falseamento vise a fraudar a ordem tributária, seja pela ocultação da incidência 

tributária ou da realidade efetiva dos pressupostos qualificadores da hipótese de incidência, 

como os aspectos ou critérios temporal, espacial, quantitativo e pessoal, que podem resultar, 

respectivamente, na postergação do nascimento da obrigação, na incidência em local diverso 

do efetivamente previsto na norma tributária, na redução do quantum a pagar e no deslocamento 

da pessoa que deve figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. 

Observa-se, ainda, conforme destacado acerca da classificação dos fatos jurídicos, em 

2.3.2, no sentido de que o fato jurídico é determinado pela subsunção do fato concretamente 

realizado ao seu suporte fático descrito na regra jurídica; bem como observadas as condições 

para a existência e validade do fato jurídico. Logo, o afastamento da dúvida acerca da natureza 

do ato ou negócio jurídico realizado e a correta aplicação do Direito são alcançados pela análise 

das circunstâncias materiais (objetivas), subjetivas e formais do suporte fático do fato 

concretizado. 

Portanto, só com a descoberta do verdadeiro fato realizado ou da sua efetiva causa ou 

motivo, bem como de o fato poder ser subsumido a alguma hipótese de incidência tributária, é 

que é possível realizar a desconsideração estabelecida na norma antievasão fiscal. Sob o aspecto 

probatório, em razão da dificuldade de identificar o fato oculto pela simulação, a verdadeira 

 
422 MELLO, op. cit, 2008, p. 138. 
423 PRATES, op. cit., p. 28. 
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relação jurídica pode ser provada por meio de indícios e presunções, e, que no exercício do 

contraditório e da ampla defesa, pode ser confirmada ou refutada. 

6.2 A DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DISSIMULADOS ANTE AS 

IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS ESPECÍFICAS DO ITBI 

Conforme destacado na seção 5.4, um dos objetivos da modalidade de planejamento 

tributário, via constituição de sociedade patrimonial, é evitar o pagamento do ITBI, 

considerando a imunidade específica desse imposto, que visa a facilitar a mobilização e a 

desmobilização de bens e direitos imobiliários na constituição, modificação e extinção de 

pessoas jurídicas. Ocorre que alguns negócios jurídicos nesse sentido podem ser maculados 

pelo vício da dissimulação da sua real natureza, em razão de a conduta objetivar apenas proteger 

o patrimônio contra os credores do proprietário dos bens incorporados, realizar o planejamento 

sucessório, obter economia no pagamento de tributos ou os três objetivos em conjunto. 

Foi assentada a noção de que o planejamento tributário é um direito subjetivo de que as 

pessoas dispõem, de escolherem a maneira mais adequada e econômica de realizar seus 

negócios, com lastro nos princípios da autonomia privada, da livre iniciativa, da liberdade 

contratual, bem assim nos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Em um ambiente 

jurídico, entretanto, que prima pela preservação de valores sociais e funcionaliza a propriedade 

e os contratos, essa liberdade não é absoluta. Nesse sentido, existem limites a esta atividade, 

expressos e implícitos no ordenamento jurídico, que estão nas normas do Direito privado e do 

Direito público. 

Em consequência da limitação ao direito de realizar planejamento tributário, bem como 

da possibilidade de aplicar a sanção da desconsideração de negócios jurídicos dissimulados, a 

constituição, a transformação e a extinção de sociedades com fins desvirtuados das causas e dos 

motivos estabelecidos para este tipo de negócio jurídico constituem alvos de limitações das 

mais variadas espécies. Além dos limites mencionados, cabe esclarecer se os negócios jurídicos 

celebrados com a possibilidade de incidência do ITBI, mas que também se enquadram nas 

condições estabelecidas para a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da 

Constituição, são passíveis da sanção da desconsideração ou de restrição dessa norma 

imunizante. 

Nesta seção, pois, examinam-se a possibilidade jurídica, os limites e algumas hipóteses 

nas quais é possível desconsiderar atos e negócios jurídicos simulados, com o fim de evitar o 

pagamento do ITBI, realizados com lastro na citada imunidade tributária específica deste 

imposto. Antes, porém, expõem-se os dados e informações relativos ao tratamento tributário 
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dispensado aos negócios jurídicos, realizados com fundamento nas referidas imunidades 

tributárias, no âmbito da administração tributária do Município de Fortaleza. 

6.2.1 As imunidades tributárias específicas do ITBI no Município de Fortaleza: 

exposição e análise de dados e informações obtidos junto à SEFIN 

Para demonstrar a efetividade do uso da modalidade de planejamento tributário de 

constituição de sociedade patrimonial, que, dentre outros objetivos, visa a evitar a incidência 

do ITBI, bem como para contextuar a problemática da pesquisa exposta na introdução deste 

ensaio, com base no princípio da transparência pública e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, foram solicitados dados e informações à Secretaria das Finanças do Município de 

Fortaleza424, por meio da aplicação do questionário constante do Apêndice único desta 

dissertação, com indagações de matérias pertinentes à pesquisa. 

Essencialmente, a pesquisa objetivou obter dados e informações acerca do volume de 

requerimentos administrativos que pleiteiam a declaração da imunidade tributária do ITBI em 

decorrência da incorporação de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de pessoas jurídicas, 

em realização de capital, ou em razão de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 

jurídica, com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal; bem como sobre o 

tratamento dispensado à matéria pela referida administração tributária. A solicitação referiu-se 

aos pleitos realizados no período de jan. 2015 a dez. 2017, selecionado em virtude da obtenção 

de informação prévia, junto à administração tributária, de que houve um aumento significativo 

no volume de pedidos de declaração de não incidência do imposto. 

O questionário in casu foi protocolizado junto ao referido órgão municipal com o nº 

00008.000010/2019-93, por meio do Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão 

(e-SIC)425, disponível na sua página eletrônica na Internet, conforme comprovante enviado pelo 

e-mail do requisitante426. E as respostas aos questionamentos, bem como os dados solicitados 

 
424 A Secretaria das Finanças do Município de Fortaleza  (SEFIN), nos termos da Lei complementar nº 176/2014, 

é o órgão municipal responsável pelo exercício das atribuições relativas à capacidade tribu tária ativa do Município 

de Fortaleza, que exerce dentre outras funções relativas à tributação, as funções de adm inistração dos cadastros 

tributários municipais, lançamento, arrecadação, cobrança administrativa dos créditos tributários do município, 

fiscalização tributária, aplicação de sanções por infrações à legislação tributária e de educação fiscal (Art. 136, § 

1º, da Lei Complementar nº 159/2013). 
425 FORTALEZA. Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão – e-SIC. Disponível em: 

<https://acessoainformacao.fortaleza.ce.gov.br/sistema/Pedido/ConsultaPedido.aspx>. Acesso em: 5 fev. 2018. 
426 eSIC.CGM. [Sistema Acesso a Informação] - Registro de Pedido de Informação. Destinatário:  Francisco José 

Gomes <francisco.gomes@rgsolutions.com.br>. Fortaleza, 28 jan. 2019. Mensagem eletrônica. 
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foram enviados por e-mail, pela servidora municipal Katia M. Borges427, após ser registrado 

despacho do deferimento do pleito, no referido sistema. 

Em resposta à solicitação de dados e informações, conforme questões definidas no 

Apêndice único desta dissertação, e o Relatório de Informações sobre não Incidência do ITBI, 

constante do Anexo único, o referido órgão municipal, por meio da sua Célula de Consultorias 

e Normas, forneceu as informações e dados, relativos ao período de 2015 a 2018 (um ano além 

do solicitado), nos termos a seguir relatados. 

1 No tocante à quantidade e à natureza dos pleitos de declaração de não incidência do 

ITBI, realizados com base na imunidade tributária específica prevista no art. 156, § 2º, inciso I, 

da Constituição Federal, a Fazenda Municipal informou que, no período de janeiro de 2015 a 

dezembro de 2018, foram protocolizados 2.091 (dois mil e noventa um) pedidos de não 

incidência do ITBI, distribuídos por exercício, conforme exposto na Figura 2. 

Figura 2 – Pedidos de não incidência de ITBI, protocolizados por exercício 

 

Fonte: Relatório de informações sobre não incidência do ITBI, fornecido pela SEFIN-Fortaleza  

1.1 Sobre a quantidade e a natureza das espécies de solicitação de não incidência do 

ITBI protocolizados no período informado, na informação foi ressalvado que: 

a) Não é realizada segregação dos pedidos pelos tipos de imunidades prevista s no art. 

156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Todos os processos relativos ao tema 

pesquisado são protocolizados como assunto “não incidência do ITBI”. 

b) A partir de 04/07/2016, passou a ser utilizado um novo sistema de gestão de  

processos administrativos e de gestão das Declarações de Transações Imobiliárias 

(DTI), para fins de tributação do ITBI, que utiliza critérios diferentes para a 

abertura de processos relativos a Não Incidência do ITBI. Anteriormente, era 

aberto um processo para vários imóveis incorporados ou desincorporados do 

patrimônio de pessoa jurídicas. Com o novo sistema, para  cada imóvel 

incorporado ou desincorporado, é aberto um processo correspondente. 

 
427 BORGES, Katia M. Resposta ao e-SIC 10-2019. Destinatário:  Francisco José Gomes 

<francisco.gomes@rgsolutions.com.br>. Fortaleza, 18 fev. 2019. Mensagem eletrônica. 
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Das informações fornecidas, expostas no gráfico e nas ressalvas feitas, observa-se que 

há significativo número de casos de incorporação e de desincorporação de bens e direitos 

imobiliários do patrimônio de pessoas jurídicas, no âmbito no Município de Fortaleza (média 

de mais de 522 processos por ano). Quanto ao aparente e substancial crescimento do número 

de pedidos e de não incidência, evidenciado no gráfico, pela ressalva feita no item “b”, transcrita 

há pouco, não é possível concluir se efetivamente houve esse crescimento, pelo fato de, a partir 

do mês de julho de 2016, os pedidos terem passado a ser feitos por imóveis e não pelo negócio 

jurídico realizado. 

2 Quanto à quantidade de pleitos apreciados, nos exercícios de 2015 a 2018, e o tipo 

de decisão administrativa adotada pelo Fisco municipal, foram fornecidas as informações 

destacadas na Tabela 1, destacada a seguir. 

Tabela 1 – Processos de não incidência do ITBI encerrados por exercício 

STATUS DOS PROCESSOS DE NÃO 

INCIDÊNCIA DE ITBI ENCERRADOS  
2015* 2016 2017 2018 

TOTAL 

GERAL 
% 

Arquivado por outros motivos                5 25 12 100 142 8,59 

Cancelado 0 13 86 59 158 9,56 

Deferido 136 247 365 301 1049 63,50 

Deferido parcialmente     0 1 56 30 87 5,27 

Indeferido 95 33 46 42 216 13,07 

TOTAL GERAL 236 319 565 532 1652 100,00 

Fonte: Informação fornecida pela SEFIN-Fortaleza  

Do exposto na Tabela 1, verifica-se que, em mais de 63% dos processos analisados, a 

decisão administrativa foi pelo deferimento. Os indeferidos representam apenas pouco mais de 

13% do volume de processos do período analisado. 

3 Sobre à informação requerida acerca da aplicação da norma prevista no art. 116, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional, no âmbito dos processos de não incidência do 

ITBI, foi informado o seguinte, in verbis: 

3. Quanto ao questionamento do item 3, informa -se que este órgão fazendário não 

dispõe de informações catalogadas sobre o procedimento de desconsideração de atos 

e negócios jurídicos simulados com o fim de evitar o pagamento do ITBI, em razão 

de: 

a) as decisões administrativas serem adotadas apenas com base das informações 

contidas nos autos dos processos administrativos e no sistema de informações 

imobiliárias do município; 

b) na maioria dos casos, em razão de ainda não ter transcorrido o prazo legal 

estabelecido para a verificação das atividades preponderantes, as decisões são pelo 

deferimento provisório, total ou parcial, sob a condição da verificação a posteriori 

dos requisitos previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional; e 

c) a desconsideração dos atos e negócios simulados implica na realização de 

procedimento de auditoria fiscal, de acordo com as normas descritas no Código 

Tributário do Município (art. 27 do Regulamento do CTMF). Cumpre esclarecer 

que, no âmbito da Administração Tributária Municipal, até o momento, não houve 
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instauração de procedimento de fiscalização, durante a análise de pedido de 

reconhecimento de imunidade com fundamento no art. 156, § 2.º, inciso I, da 

Constituição Federal, para apreciar supostos atos ou negócios jurídicos eivados de 

simulação. 

4 No tocante à cobrança do ITBI sobre a parcela do valor venal do imóvel superior ao 

valor das cotas do capital social integralizado, que foi indagado no item 4.a do questionário do 

Apêndice único, o Município informou que, em março de 2017, sob amparo de parecer da 

Procuradoria Geral do Município-PGM, proferido no Processo nº P441114/2016, passou a 

realizar a cobrança do ITBI sobre o excedente do valor do bem ou direito imobiliário não 

incorporado ao patrimônio de pessoas jurídicas, por considerar que a imunidade tributária em 

questão somente veda a incidência do imposto sobre a parcela do valor do imóvel incorporado 

ao patrimônio de pessoa jurídica, destinada à integralização do capital social. 

4.1 Sobre esta informação, o Município destacou, ainda, um caso de pedido de 

declaração da imunidade tributária, realizado por meio do processo administrativo decorrente 

da DTI nº 643/2017, no qual uma sociedade empresária, constituída em 02/01/2017, para o 

exercício de atividades relacionadas à agropecuária, requereu o reconhecimento da imunidade 

do ITBI para os bens imóveis incorporados por dois sócios, no montante de 98% das cotas do 

capital social por eles subscritas. Nessa hipótese, foi informado que a Administração Tributária 

deferiu parcialmente o pedido e exigiu o ITBI sobre diferença resultante do valor da avalição 

imobiliária dos imóveis e o valor integralizado ao capital social. A parcela em que não houve a 

incidência do imposto ficou sujeita a verificação a posteriori da atividade preponderante da 

adquirente, pelo fato de ainda não ter transcorrido o lapso estabelecido para a verificação deste 

requisito. 

5 Quanto à existência de ações judiciais contra o Município de Fortaleza, questionando 

a cobrança do ITBI sobre o valor do bem ou do direito excedente ao valor da incorporação, foi 

informado que, até a data do relatório, o Município teve conhecimento de 14 ações judiciais 

(mandados de segurança) contra a exigência do imposto. Quanto às decisões proferidas nestas 

ações, houveram quatro sentenças favoráveis à cobrança e cinco contrárias. Uma denegou a 

segurança, por entender a necessidade de dilação probatório. Quanto às quatro ações pendentes 

de proferimento de sentença final, todas elas tiveram tutelas provisórias deferidas e contrárias 

à cobrança (sendo duas liminares e duas antecipações de tutela, em sede de agravo de 

instrumento). 

Das informações destacadas no item 5 e dos dados contidos na planilha de controle e 

acompanhamento de ações judiciais fornecida, conforme Figura 3, a seguir, é possível perceber 

que, em razão das quatro ações com decisão contrária à posição adotada pelo Município de 



179 
 

 

Fortaleza, e de as quatro ações pendentes terem tutelas provisórias deferidas para impedir a 

cobrança do imposto, é possível intuir que, a partir dos precedentes judiciais existentes até o 

momento, no âmbito do Poder Judiciário cearense, há uma tendência de a jurisprudência se 

inclinar contrária à cobrança do ITBI sobre a parcela do valor do imóvel incorporado ao 

patrimônio de pessoa jurídica, haja vista o fato de que 64% (sessenta e quatro por cento) das 

ações contêm decisões neste sentido. 

Na parte destinada à análise jurídica dessa exigência do ITBI, são observados os 

fundamentos e argumentos favoráveis e contrários à cobrança, conforme decisões judiciais 

proferidas no âmbito do Poder Judiciário cearense, bem como na esfera nacional. 

Figura 3 - Ações contra a cobrança do ITBI sobre a parcela do valor dos bens e direitos 
superior ao valor da participação societária incorporada 

 

Fonte: Elaboração própria , com base nos dados e informações fornecidos pelo Município de Fortaleza  

6 O Município informou, também, que a exigência do pagamento do ITBI realizada 

sobre o valor do bem ou direito excedente ao valor incorporado ao patrimônio de pessoas 

jurídicas, é feita, por entender que a imunidade tributária específica do ITBI do art. 156, § 2º, 

I, da Constituição da República, não alcança esta parcela. 

7 Com referência ao detalhamento da análise dos processos de não incidência do ITBI, 

realizada pelo referido Município, nos exercícios de 2016 a 2018 (período no qual se passou a 

fazer o controle mais detalhado), foram informadas, por meio de três tabelas, as quantidades de 

imóveis que foram objeto de pedido de não incidência do ITBI apreciados pela administração 

tributária municipal, os valores desses bens envolvidos nas transações, bem como as referências 

relativas ao ITBI pago, distribuídos pelos citados exercícios da análise. 

Prejudicada; 1; 7%
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Os indicadores fornecidos permitiram a ilação que, em sua maioria, os pedidos de não 

incidência são relacionados com a integralização de capital social subscrito. Conforme Figura 

4, este motivo de imunidade tributária representa 81% (oitenta e um por cento) do total dos 

imóveis objeto de análise. Ficam em segundo lugar, com 15% (quinze por cento), os pedidos 

decorrentes de cisão parcial e, em último, com 4%, os pedidos em decorrência de 

desincorporação de bens e direitos, pela extinção de pessoas jurídicas. 

Outra informação extraída com suporte nos indicadores fornecidos no item 7 do 

relatório anexo, que chamou atenção acerca dos pedidos de não incidência do ITBI analisados 

pelo Município, foi a grandeza dos valores envolvidos, bem como o quanto a cobrança do 

imposto sobre a parcela do valor do imóvel superior ao valor das cotas de capital social 

integralizadas é representativa para a arrecadação municipal, caso fosse juridicamente possível 

a incidência tributária do imposto municipal. O exposto pode ser observado na Figura 5. 

Figura 4 – Motivos de pedidos de imunidade tributária do ITBI – 2016 a 2017 

 

Fonte: Elaborada própria, com base nos dados e informações fornecidos pela SEFIN-Fortaleza  

Integralização 

de capital 

subscrito; 467; 

81%

Extinção de 

pessoa 

jurídica; 23; 

4%

Cisão parcial 

de pessoa 

jurídica; 89; 

15%



181 
 

 

Figura 5 – Valores dos imóveis objeto da imunidade específica do ITBI, acumulados no 

período de 2016 a 2018 

 

Fonte: Elaboração própria , com base nos dados e informações fornecidos pela SEFIN-Fortaleza  

Quanto à magnitude dos valores envolvidos nos pedidos de declaração de não incidência 

do ITBI, conforme Figura 5, apenas com relação aos imóveis incorporados ao patrimônio de 

pessoas jurídicas em decorrência de integralização de capital social, no período de 2016 a 2018, 

o valor de mercado desses imóveis, avaliado pelo município, representa o montante de R$ 633,8 

milhões (75% do montante total dos imóveis objeto da não incidência). 

Já a parcela pretensamente tributável pelo ITBI, correspondente a parcela dos valores 

dos bens e direitos superior ao capital social incorporado (potencial base de cálculo do ITBI), 

representa R$ 453,19 milhões, que corresponde a 53% do total do valor dos imóveis avaliados. 

E, caso fosse efetivamente possível a exigência do imposto, resultaria no montante estimado de 

R$ 9,06 milhões de imposto a pagar (fruto da aplicação da alíquota mínima de 2%). Este 

montante, representa 2,54% da receita total do imposto arrecadada no período analisado (2016 

a 2018), que totalizou a quantia de R$ 356,2 milhões428. No entanto, de acordo com a 

informação contida no item 7 do relatório anexo, deste potencial, o Município arrecadou até o 

final de 2018, apenas um pouco mais de R$ 1 milhão, que representa 12% desse potencial 

estimado. 

8 Por fim, a Fazenda Municipal informou que também exige integralmente o ITBI, 

quando a pessoa jurídica adquirente dos bens imóveis incorporados ao seu patrimônio, em 

virtude de integralização de capital social ou em decorrência de cisão, fusão, incorporação ou 

 
428 FORTALEZA. Portal da transparência de Fortaleza . Disponível em: 

<https://transparencia.fortaleza.ce.gov.br/>. Acesso em: 15 mar. 2019. 

I N T EGR ALIZA ÇÃ O D E  C AP IT AL SU B SC R IT O

C I SÃ O  P A R C IAL D E  P ESSO A J U R Í DIC A

E X T INÇ ÃO D E  P ESSO A  J U R ÍDIC A

R$ 633.873.728,71 

R$ 182.567.811,80 

R$ 26.772.514,67 

R$ 416.695.972,50 

R$ 36.503.453,31 

R$ -

Valor venal avaliado Parcela tributada



182 
 

 

extinção, ficou inativa durante todo o tempo estabelecido para a verificação das atividades 

preponderantes. A exigência é realizada, por considerar desvio do objetivo constitucional, a 

capitalização e o desenvolvimento das empresas para o fomento da ordem econômica e o 

desenvolvimento nacional. 

8.1 Esta hipótese de cobrança do lançamento e cobrança do ITBI foi exemplificada pelo 

caso do pedido de reconhecimento de imunidade tributária, fundamentado no artigo 156 § 2º, 

inciso I, da CF/88, realizado por meio da DTI nº 7546/2018, onde determinada empresa, 

constituída em 25/06/2014, com objeto social de participação em capital social de sociedades 

não financeiras, em decorrência de uma cisão parcial de uma construtora, que recebeu desta a 

subscrição e a integralização do capital social totalmente em bens imóveis, no valor de R$ 1,3 

milhão. Neste caso, a administração tributária municipal indeferiu o pedido, em 19/07/2018, e 

exigiu o imposto sobre o valor integral dos bens imóveis incorporados. 

Do conjunto de dados e informações fornecidos pelo Município de Fortaleza, ora 

expostos e analisados, verifica-se que ocorre significativa quantidade de procedimentos de 

incorporação de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de pessoas jurídicas, no tocante aos 

imóveis situados no território do Município. Pelos dados e informações expostos no item 7, 

81% dos imóveis objeto da transmissão integram negócio jurídico realizado com base na 

imunidade tributária que veda a incidência do ITBI na incorporação de bens e direitos ao 

patrimônio de pessoas jurídicas para a integralização de capital social subscrito. Esta 

informação, correlacionada ao exposto na seção 5.4, permite inferir que há uma prática social 

relevante de planejamento tributário, via constituição de sociedade patrimonial, utilizando a 

referida norma imunizante, com vistas a alcançar os objetivos já destacados, que compreendem 

a economia tributária. 

Não foi possível obter, porém, informação sobre a realização de negócios jurídicos 

dissimulados apenas com o fim de evitar a incidência do imposto municipal, bem como sobre 

o exercício da atividade de desconsideração dos negócios jurídicos realizados com o fim de 

obter economia tributária. Consoante informado no item 3, a maioria dos pedidos de declaração 

da imunidade tributária é deferida sob condição, em decorrência da impossibilidade de 

constatação da preponderância das atividades imobiliárias realizadas pela pessoa jurídica, em 

função de ainda não haver transcorrido o lapso estabelecido no art. 37, §§ 1º e 2º, do CTN, para 

a verificação da receita preponderante da pessoa adquirente dos bens e direitos. Houve apenas 

a informação de formalização de crédito tributário (item 8), em razão de haver passado mais de 

36 meses sem que a adquirente tenha desenvolvido atividades. Não foi destacada, no entanto, a 

causa do afastamento da imunidade tributária. Na informação, foi destacado apenas o fato de 
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que o pedido foi indeferido por considerar desvio do objetivo constitucional, que é facilitar a 

criação de empresas para fomentar a ordem econômica e o desenvolvimento nacional. Dessa 

informação, é possível intuir que o afastamento da imunidade tributária em questão se deu por 

presunção de que a empresa não foi criada para o desenvolvimento de atividades econômicas, 

que é o objetivo da norma imunizante; no entanto, nada foi expresso sobre a aplicação da norma 

antievasão do art. 116, parágrafo único, do CTN. 

Quanto à exigência do ITBI sobre a parte do valor de bens e direitos que ultrapassa o 

valor integralizado ao patrimônio das pessoas jurídicas, nos termos destacados nos itens 4, 5, 6 

e 7, esta é analisada em 6.2.3, à luz dos fundamentos constitucionais da tributação, da doutrina 

e da jurisprudência. 

6.2.2 A desconsideração dos negócios celebrados com o fim de evadir-se ilicitamente do 

ITBI: possibilidade, requisitos e hipóteses 

No estudo realizado no capítulo 3 deste ensaio acadêmico, foi observado o fato de que 

a competência tributária consiste no poder de editar leis e criar tributos. Por outro lado, contudo, 

dela também decorrem as funções fiscais administrativas de fiscalização e arrecadação 

tributária que, conforme assinalado, integram a capacidade tributária ativa da pessoa ou órgão 

à qual ela foi conferida. Em razão dessas funções fiscais serem decorrentes da competência 

tributária, o exercício delas é submetido aos limites positivos e negativos do poder de tributar 

atribuído pela Constituição Federal e leis instituidoras do tributo e delimitadoras da sua regra-

matriz de incidência. E um desses limites, que não pode deixar de ser observado, é a imunidade 

tributária, que veda o poder de instituir tributo e o exercício das funções fiscais para exigir 

tributo sobre o bem, a coisa, o fato, a pessoa ou a situação imunizada, haja vista a vedação de 

incidência tributária e, consequentemente, do nascimento de obrigação tributária. 

Acerca das citadas limitações ao poder de tributar, destacou-se, em 3.2.2.2, as 

imunidades previstas no art. 156, § 2º, inc. I da Constituição da República, que limitam, 

expressamente, a competência tributária outorgada aos Municípios e ao Distrito Federal para 

fins da instituição e exigência do ITBI, no tocante ao negócio jurídico de transmissão de bens 

ou direitos para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital ou 

decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, quando a atividade 

preponderante do adquirente não seja a compra e venda desses bens ou direitos e nem a locação 

ou arrendamento mercantil de bens imóveis.  

De outo flanco, não pode ser desconsiderado o fato de as imunidades tributárias 

objetivarem proteger determinados valores socioeconômicos; isto é, elas não podem ser 
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utilizadas com fins meramente privatistas. Sobre essa limitação finalística das imunidades 

tributárias, destacou-se o fato de que as imunidades tributárias previstas no art. 156, § 2º, inc. 

I, da Lei Maior, visa a facilitar a constituição de sociedades para o desenvolvimento de 

atividades econômicas ou profissionais, por meio da mobilização e da desmobilização de bens 

e direitos imobiliários. Por isso, as pessoas não podem dela se utilizar para obter outros fins que 

não sejam os socialmente protegidos. 

6.2.2.1 Possibilidade de desconsideração de negócios jurídicos sujeitos as imunidades 

tributárias do art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da República 

Quanto à desconsideração de negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo, foi assinalado na primeira seção deste 

capítulo o fato de que é plausível a desqualificação desses fatos jurídicos, com base na norma 

antievasão prevista no parágrafo único, do art. 116, do CTN, considerada válida ante o 

ordenamento jurídico. Na hipótese de planejamento tributário, no entanto, via constituição de 

sociedades patrimoniais, para a qual é realizada a transferência de bens e direitos imobiliários 

para a integralização de capital subscrito, existe citada vedação constitucional da incidência do 

imposto municipal, que tem a potencialidade de tributar estes fatos. Por isso, surge a questão 

da possibilidade de aplicação da norma antievasão nessa hipótese. 

Conforme exposto, no entanto, a atividade de planejamento tributário, embora seja 

permitida pelo ordenamento jurídico, é limitada por princípios e valores constitucionais que 

visam a permitir o alcance dos objetivos do Estado social, como os princípios da solidariedade 

social, da capacidade contributiva e da isonomia. Por isso, o exercício de autonomia privada, 

por meio da realização de negócios jurídicos, necessita observar os fins socialmente relevantes 

e, ainda, as vedações expressas contidas no ordenamento jurídico que orientam o alcance desses 

objetivos sociais, como a vedação de abuso de direito, de fraude à lei, de simulação de negócios 

jurídicos, bem assim os princípios da boa-fé e da função social da propriedade, contratos e 

empresas. 

Quanto à desconsideração de negócios realizados com base na imunidade tributária, 

com vistas a evitar a incidência do ITBI, além da necessidade de provar o ferimento desses 

valores e limites expostos, devem ser observados, também, os limites e os fins do preceito que 

imuniza a incidência do imposto nos referidos negócios jurídicos, haja vista a necessidade de 

efetivá-la de acordo com a razão política e social da sua prescrição, isto é, de sua real finalidade. 

Nesse sentido, conforme destacado em 3.2.2.2, as imunidades tributárias sob análise não 

têm outro fim que não seja o de permitir a entrada de pessoas naturais e jurídicas no mercado, 
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permitindo a integralização de capital social não só mediante disponibilidade monetária, mas 

também por meio de transmissão de bens imóveis sem a incidência de imposto. Portanto, para 

que a regra das imunidades incida nas hipóteses nela previstas e vede a incidência do imposto, 

além de a pessoa não poder realizar preponderantemente atividades imobiliárias, o negócio 

jurídico necessita ser realizado observando os fins econômico e social, tanto na modalidade da 

celebração, quanto no seu dinamismo objetivo, isto é, visando, efetivamente, a desenvolver 

atividades econômicas ou profissionais e não, apenas, alcançar os interesses particulares das 

pessoas instituidoras da sociedade. 

Observa-se, além do exposto, que a validade dos atos e negócios jurídico, perante as 

imunidades tributárias em questão, decorre do propósito negocial da empresa e da sua 

efetivação, na atuação empresarial no mercado. A ausência desta ligação, conforme assinalado 

na subseção 5.3.3, pode motivar a desconsideração do ato ou negócio jurídico realizado sem o 

propósito negocial e na exigência do tributo suprimido, reduzido ou postergado. 

Conforme exposto em 2.6.2.1, Emílio Betti observa que o negócio jurídico realizado 

para conseguir um fim que não é o seu socialmente protegido pelo Direito, essencialmente é 

um ato com vício de causa ou da função, um desvio do negócio da sua real destinação. Portanto, 

negócio jurídico realizado nestes termos é passível de desconsideração e requalificação para 

fins tributários. 

Deduz-se disso, a ideia de que os negócios jurídicos realizados no intuito de incorporar 

bens e direitos ao patrimônio de pessoas jurídicas não podem se limitar ao planejamento 

sucessório, à proteção do patrimônio e à economia tributária. Eles necessitam, também, 

objetivar que a sociedade constituída atenda aos interesses econômicos e sociais do 

ordenamento jurídico, isto é, que a sociedade tenha um efetivo propósito negocial e que este 

seja realizado. Do contrário, são eivados de vícios atípicos, e podem ser caracterizados como 

abuso de direito, fraude à lei ou como simulação ou, ainda, falta de propósito negocial, sendo, 

portanto, dissimulados e passíveis de desconsideração, nos termos da norma antievasão. 

Portanto, mesmo quando os negócios jurídicos de transmissão de bens e direitos 

imobiliários ao patrimônio de empresas, em realização de capital social subscrito ou 

decorrência de cisão, fusão ou incorporação, bem como nas transmissões em razão da extinção 

da sociedade, forem realizados sob o manto das imunidades tributárias sob estudo, podem ser 

desconsiderados pelas autoridades fiscais, nos termos da norma antievasão, quando visarem 

exclusiva ou preponderantemente a alcançar os interesses particulares dos sócios e acionistas 

da sociedade, dentre os quais se ressalta a economia tributária. Isto é, a desconsideração dessas 
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espécies de negócios jurídicos poderá ser realizada quando a sociedade constituída não realizar 

direta ou indiretamente atividades econômicas ou profissionais. 

Por outro lado, é bom se ressalvar o fato de que a Administração Tributária não pode 

desconsiderar qualquer negócio realizado sob pena de ferir a autonomia privada, a livre 

iniciativa e segurança jurídica e, ainda, frustrar os objetivos das imunidades tributárias em foco, 

visada pelo legislador constituinte, ao ponto de torna-la inútil. Os atos contrários ao interesse 

público, ao princípio da solidariedade social e ao dever fundamental de pagar tributo não 

podem, entretanto, prosperar, sob o argumento do direito à realização de planejamento 

tributário. É necessário haver a ponderação entre os princípios envolvidos nesse conflito com 

vistas a atender os ditamos constitucionais. 

6.2.2.2 Requisitos e limites para a desconsideração de negócios jurídicos de transmissão de 

bens imóveis para o patrimônio de sociedades 

Foi destacado no tópico 6.1.3 que, quanto aos requisitos para a desconsideração de 

negócios jurídicos dissimulados, em função da norma exigir que o fato tenha a “[...] finalidade 

de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária”, observa-se que será necessário identificar requisito volitivo, intuito de 

realizar o ato jurídico com fim diverso do evidenciado. Para tanto, podem ser caracterizadas a 

simulação, o abuso de direito, a fraude à lei, a falta de propósito negocial, ou simplesmente a 

ilicitude da conduta realizada. 

Para este fim, é importante ressaltar que, em razão do princípio da legalidade, somente 

há motivo para desconsiderar o negócio jurídico dissimulado, quando for identificado que o 

fato dissimulado se amolde à hipótese de incidência tributária prevista em lei – no caso, à 

hipótese de incidência do ITBI, nos termos expostos na subseção 4.2.1 – assim como é 

necessário que o negócio revelado seja revestido das condições exigidas para a produção dos 

efeitos jurídicos que lhe são próprios, nos termos da regra prescritora do seu suporte fático.  

Em outros termos, conforme requisitos definidos por Marco Aurélio Greco429, é 

necessário que a realidade material prevista na hipótese legal de incidência esteja configurada 

a fim de desencadear a competência para a desconsideração fato jurídico realizado, e em razão 

da imunidade tributária específica em análise, que o negócios tenha sido realizado de modo 

dissimulado, infringindo o propósito político e social protegido pela Constituição Federal. 

 
429 GRECO, op. cit., 2011, p. 547.  
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A identificação desses requisitos somente será possível pela análise do caso concreto. 

Isto é, somente perante a realidade, será possível identificar a ilicitude e configurar a 

dissimulação, para fins de enquadramento do negócio descoberto na norma prescritora do fato 

gerador da obrigação tributária. Conforme orienta Heleno Tôrres430, no entanto, não é 

necessário provar a ocorrência de abuso de direito, de fraude à lei ou de negócio indireto, para 

que seja possível desconsiderar os atos e negócios ilícitos sob a óptica tributária. Para tanto, 

basta a autoridade administrativa provar a conduta ilícita visado à economia tributária. 

Observa-se, ainda, que, na verificação de existência da dissimulação com o fim de evitar 

o pagamento do ITBI, conforme modelo funcional adotado por Marco Aurélio Greco431, 

exposto em 6.1.3, além da identificação do atendimento à legalidade e da inexistência de 

patologias dos negócios jurídicos, é importante demonstrar que a operação se encontra no 

contexto prático-jurídico, que, no caso, requer a existência de motivo e da finalidade 

constitucional da imunidade e do negócio realizado. 

Ressalva-se, ainda, que a limitação prevista no art. 156, § 2º, inc. I, do texto 

constitucional – de que a imunidade não se aplica quando a atividade preponderante do 

adquirente seja decorrente de operações imobiliárias – não se trata de motivo de 

desconsideração, mas sim de limite para aplicação das imunidades tributárias. Não é 

improvável, porém, que este requisito seja objeto de dissimulado para permitir o gozo das 

imunidades, caracterizando uma hipótese de fraude à lei, hipótese na qual, a luz do caso 

concreto, pode ser aplicada a norma antievasão.  

6.2.2.3 Hipóteses de dissimulação que podem ocorrer, com fundamento na norma do art. 

156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal e que podem ser desconsideradas 

No que se relaciona à possibilidade, requisitos e limites à desconsideração de negócios 

jurídicos realizados com o fim de evitar a incidência do ITBI, em razão do emprego da norma 

constitucional que imuniza especificamente a incidência do imposto, a partir das disposições 

normativas definidoras dos critérios da regra-matriz de incidência do imposto, conforme 

exposto no capítulo 4, é possível afirmar que a dissimulação de negócios jurídicos visando a 

obter economia tributaria em relação ao imposto, dentre outras hipóteses possíveis, pode 

ocorrer, objetivando: i)  ocultar os atos de transmissão ou de cessão dos bens ou direitos sujeitos 

ao imposto; ii) evitar a incidência, pelo enquadramento do negócio jurídico nas hipóteses de 

 
430 TÔRRES, op. cit., p. 194. 
431 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário . 10. vol. São Paulo: Dialética, 2006, p. 328-

329. 
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imunidade tributária do imposto; iii) ocultar o valor real da operação, para fugir da onerosidade 

da base de cálculo; ou iv) ocultar a data efetiva da realização do negócio jurídico, para fins e 

postergar o nascimento da obrigação tributária ou, ainda, em razão de os Municípios exigirem 

o pagamento antecipado do imposto, visando à extinção do crédito tributário, pela decadência. 

Em razão de corte metodológico, em apreço aos objetivos da pesquisa, será abordada 

apena a hipótese do item ii, considerando o objetivo de evitar a incidência do imposto, pelo 

enquadramento do negócio jurídico na previsão de imunidade tributária específica do imposto, 

previstas no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal. 

Essa hipótese de dissimulação ne negócios jurídicos, conforme já expresso, ocorre via 

transmissão de bens e direitos para a incorporação ao patrimônio de pessoas jurídicas, na 

integralização de capital social ou decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de 

pessoa jurídica. Nesse sentido, considerando o que foi exposto sobre a dissimulação dos fatos 

jurídicos, a simulação da ocorrência do fato gerado do ITBI poderá consistir da realização de 

um negócio jurídico com teor intencionalmente inverídico quanto ao ato em si, às disposições 

negociais deste ou às pessoas envolvidas. 

6.2.2.3.1 Compra e venda disfarçada de constituição e extinção de pessoa jurídica 

Quanto à simulação das disposições negociais, que é a mais comum na constituição de 

sociedade patrimoniais, ela pode ocorrer na hipótese de a pessoa X tencionar vender um imóvel 

para Z, que sócio de empresa Y. Em vez, porém, de celebrarem um contrato de compra e venda, 

eles ajustam o aumento de capital da citada empresa, onde X entra com o imóvel e Z entra com 

quantia equivalente em moeda corrente. E, na sequência, por meio de uma redução de capital, 

X retira-se da empresa e, no lugar de desincorporar o imóvel incorporado, sai com a quantia 

equivalente ao valor do imóvel. 

Esta hipótese de simulação estabelecida apenas para fins de argumentação, que 

dissimula uma compra e venda disfarçada, visa, meramente, a evitar a incidência do ITBI com 

base nas imunidades tributárias específicas do ITBI, que vedam a incidência do imposto sobre 

a transmissão de bens e direitos imobiliários, tanto na incorporação, quanto na desincorporação 

do patrimônio de pessoa jurídica. Sobre estas possibilidades de não incidência constitucional, 

a doutrina discute com maior frequência a hipótese de não incidência na desincorporação, em 

decorrência da extinção da pessoa jurídica. Em função da imprecisão da norma constitucional 

e da norma contida no CTN, que afirma ser possível a não incidência, apenas quando os bens 

ou direitos forem restituídos aos mesmos sócios que os transmitiram.  
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Acerca desse ponto, observa-se que a Constituição Federal vedou a incidência do ITBI 

sobre a transferência de bens e direitos imobiliários em decorrência de extinção de pessoa 

jurídica, quando o adquirente não realize as atividades expressamente vedadas. Já o CTN, no 

art. 36, parágrafo único, estabelece que somente o sócio que incorporou o bem ou o direito pode 

sair com ele na extinção da sociedade, sem a incidência do ITBI, desde que ele não realize, 

preponderantemente, atividades decorrentes de operações imobiliárias (Art. 37, CTN). 

Sobre este ponto, destaca-se que, conforme destacado em 3.2.2.2, Roque Antonio 

Carrazza entende que a imunidade tributária também alcança a desincorporação de imóvel do 

patrimônio de pessoa jurídica, em decorrência da redução de capital, quando ele for restituído 

ao mesmo alienante, em razão de operar-se a extinção parcial da empresa.  

Ainda sobre as normas expostas, verifica-se que, para a não incidência do imposto na 

extinção total ou parcial de pessoa jurídica, não importa se o adquirente é pessoa física ou 

jurídica. É necessário, no entanto, verificar se o adquirente desenvolve ou não atividade 

preponderante relativa a negócios imobiliários. Neste sentido, Célio Armando Janczeski 432 

ensina que, nos casos em que a desincorporação resultar na transferência de bens imóveis, cabe 

investigar a atividade preponderante do sócio adquirente, pois se ela for decorrente da compra 

e venda, da locação ou arrendamento mercantil de bens e direitos imobiliários, o benefício 

constitucional não pode ser reconhecido. Incumbe, no entanto, à administração tributária provar 

que a atividade do adquirente é predominantemente decorrente de negócios imobiliários. 

Voltando a hipótese de dissimulação sob análise, observa-se a opinião de Kiyoshi 

Harada433 no sentido da não recepção do parágrafo único do art. 36 do CTN pelo texto do art. 

156, § 2º, II, da Constituição de 1988, em função de a lei complementar só poder regular a 

imunidade prevista na Constituição, não podendo ampliá-la nem restringi-la. Portanto, segundo 

ele, em decorrência dessa não recepção, a hipótese deve ser interpretada conforme a norma 

constitucional. No mesmo sentido, José Alberto Oliveira Macedo434 assevera que tal dispositivo 

não foi recepcionado pela constituição, por tratar de não incidência que o legislador 

complementar não tem competência para instituir, pelo fato da vedação constitucional à 

concessão de isenções heterônomas. 

 
432 JANCZESKI, Célio Armando. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI) na incorporação, 

"desincorporação" e critérios interpretativos para atividade preponderante. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 19, n. 101, p. 345-352, nov.-dez. 2011, p. 350. 
433 HARADA, op. cit., p. 163-164. 
434 Vide tópico. 3.2.2.2. 
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No tocante a não incidência do ITBI na desincorporação, Sacha Calmon Navarro 

Coêlho435 assinala que, embora o CTN favoreça a interpretação fiscalista, se não houver intuito 

de fraude, não há óbice a que a pessoa que integralizou capital em moeda saia com imóvel que 

não integralizou. 

Ante, porém, o caso hipotético expresso, das normas e desses argumentos, observa-se 

que não se pode perder de vista o fim maior das imunidades constitucionais sob análise, que é 

a realização de atividades econômicas ou profissionais pelas pessoas jurídicas constituídas. 

Portanto, considerando que a imunidade em pauta objetiva facilitar a constituição, a 

transformação, a fusão, a cisão e a extinção de empresas, por meio da mobilização e 

desmobilização de bens e direitos, não se vislumbra o alcance da imunidade quando a extinção 

é parcial e determinado sócio se retira levando imóvel que não incorporou. Bem como, quando 

seja comprovado que o negócio jurídico foi realizado de forma dissimulada com fins diversos 

da realização do negócio empresarial, apenas objetivando evitar a incidência do imposto. 

Aceitar o argumento exposto há pouco, com devida vênia, seria o mesmo que afirmar que na 

compra e venda não incide o ITBI. Se alguém entrou, pois, em uma empresa incorporando um 

bem ou direito e, ao retirar-se, sai com o equivalente as suas cotas em moeda corrente, 

implicitamente, houve uma compra e venda. 

Do mesmo modo, na hipótese de a extinção total ou parcial de sociedade ser resultante 

da simulação de negócio jurídico de compra e venda de bens imóveis ou direitos reais sobre 

este tipo de bem, independentemente da atividade preponderante do adquirente, é o caso de 

incidência do ITBI, pela aplicação da norma antievasão fiscal. 

Outra hipótese de simulação semelhante à sugerida, pode ocorrer quando alguém entra 

em uma sociedade com bem ou direito imobiliário e na sequência retira-se, deixando-o para os 

demais sócios. Nesta hipótese, também pode haver compra e venda disfarçada ou uma doação 

disfarçada, conforme o caso, que necessita ser comprovada, à luz da realidade fática. 

6.2.2.3.2 Constituição de sociedade com fins diversos do socialmente protegido (sociedade 

aparente) 

Sobre o uso desvirtuado da citada limitação constitucional ao poder de tributar dos 

Municípios e do Distrito Federal, em relação ao ITBI, observa-se a prática social de constituição 

de sociedades com o fim de transferir bens para herdeiros e legatários, proteger o patrimônio 

 
435 COÊLHO, op. cit., p. 339-340. 
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de contra ações de terceiros, bem como obter economia tributária, isto é, a constituição de 

sociedades patrimoniais, destacadas na seção 5.4 desta dissertação. 

O fato exposto não é de mera ilação ou exemplo metodológico. Conforme referências 

bibliográficas citadas e os dados e informações fornecidos pela Secretaria das Finanças do 

Município de Fortaleza, verificou-se que há um grande volume de operações de constituição 

desse tipo de sociedade, com o objetivo de receber o patrimônio de seus fundadores, utilizando 

a citada imunidade tributária como um dos instrumentos de elisão ou evasão fiscal, conforme 

haja ou não a ilicitude no negócio realizado. 

Contrariamente a essa prática social, caso seja viciada, destaca-se que o ordenamento 

jurídico estabelece objetivos a serem atingidos por seus institutos jurídicos, previstos nas regras 

e nos princípios. Neste sentido, caso o negócio jurídico tenha fim diverso do socialmente 

protegido ou, ainda, seja realizado de maneira simulada, com abuso de direito, fraude à lei ou 

ainda, sem propósito negocial, ele não tem amparo do sistema jurídico e pode ser 

desconsiderado ou requalificado para o verdadeiro fim. A constituição de sociedade empresária 

ou civil que não vise ao exercício de atividade econômica ou profissional contraria, portanto, 

os objetivos das normas do Direito Constitucional e do Direito privado.  

O desvirtuamento do objetivo das sociedades pode ser configurado por um conjunto de 

elementos indiciários, que podem ser constatados facilmente, quando, por exemplo, os 

detentores do patrimônio entram como sócios de uma empresa, juntamente com seus herdeiros, 

em que aqueles incorporam seu patrimônio ao capital da empresa, e os herdeiros entram na 

sociedade com cotas de capital meramente simbólicas e, passados vários anos, a pessoa jurídica 

continua existindo, porém sem a realização de qualquer atividade. 

Os fins diversos do citado negócio jurídico de constituição de sociedades, que pode 

caracterizar dissimulação para fins tributários, podem ser evidenciados pela simples inatividade 

da pessoa jurídica; isto é, quando determinada empresa que recebe bens e direitos imobiliários 

e, depois de transcorrido o lapso para verificar a preponderância de suas atividades, constata-se 

sua inatividade, sem que haja justo motivo para tanto, é possível deduzir que o negócio jurídico 

de constituição da pessoa jurídica não visou ao desenvolvimento de atividade econômica ou 

profissional. E, em função de a imunidade tributária em questão visar a facilitar a constituição 

de empresas, por meio da mobilização de bens e direitos imobiliários, para fomentar o 

desenvolvimento econômico e social, é possível intuir que o negócio jurídico contém uma 

ilicitude atípica, por lhe faltar causa e motivação, nos termos exigidos para o tipo de fato 

jurídico, pelas normas do Direito privado. 
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Em função do princípio da legalidade tributária, porém, é necessário constatar a 

incidência de alguma norma tributária para que autoridade fiscal possa desconsiderar o negócio 

jurídico ilícito, e realizar lançamento tributário, formalizando o crédito tributário que surgiu 

com a prática da conduta. Tratando-se de transmissão de bens e direitos imobiliários, em função 

de negócio jurídico na incorporação de bens imóveis ser um ato oneroso, é possível que o 

município da situação do bem ou direito real imobiliário exija o ITBI. 

Nesse sentido, a Administração Tributária do Município Fortaleza, conforme foi 

informado no item 8 do relatório do Anexo único e exposto na subseção 6.2.1, quando afirma 

que cobra o ITBI ante a inatividade da empresa, embora não tenha afirmado neste sentido, 

implicitamente, ela realizou a desconsideração do negócio jurídico, por presunção de não 

atendimento dos fins constitucionais estabelecidos na norma veiculadora da imunidade 

tributária; isto é, em razão de a sociedade constituída ser apenas aparente. 

Sobre a sociedade aparente, é oportuno destacar os ensinamentos do Heleno Torres436 

neste sentido. Para ele, as sociedades aparentes são criadas sem qualquer substância, no entanto, 

somente será possível identificar a sua existência no exame do caso concreto. Para tanto, parte-

se do exame dos elementos necessários para criação de uma sociedade ativa e também real, para 

identificar a relação entre sócios e a administração e identificar se as atividades constantes do 

objeto social são compatíveis com seu estatuto; se há regularidades e normalidade nas 

operações e na administração; e se há estrutura administrativa, física e de força de trabalho 

compatível. Com apoio nessa análise, pode-se verificar: i) a insuficiência de atividade 

econômica e financeira real, compatível com o objeto; ii) ausência de sede e de estrutura; e iii) 

representantes locais domiciliados no local do estabelecimento da sociedade. Além desses 

elementos expostos, acrescenta-se, nos casos das sociedades patrimoniais, a efetiva operação 

com os bens e direitos imobiliários incorporados, que podem estar sendo utilizados pelo próprio 

sócio (antigo proprietário). 

 Portanto, só à luz do caso concreto, após a análise desses elementos expostos e de outros 

correlatos, é que será possível concluir pela existência ou inexistência da sociedade ou da causa 

negocial válida e efetiva e concluir pela ilicitude do negócio jurídico realizado, que justifique a 

desconsideração e a tributação com base no negócio jurídico efetivamente realizado e revelado. 

Por fim, assevera-se que o expresso há pouco, relativo à dissimulação e à 

desconsideração de negócios jurídicos, também se aplica às hipóteses de transferência de bens 

 
436 TÔRRES, op. cit., p. 168-169 
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e direitos imobiliários ao patrimônio de sociedades, em decorrência de cisão, fusão ou de 

incorporação de sociedades, também prevista como hipótese de não incidência do ITBI. 

6.2.3 A não incidência do ITBI sobre o excedente de valor dos bens ou direitos em 

relação ao valor da subscrição de capital social 

Um dos pontos mais discutidos atualmente sobre a imunidade específica do ITBI é se 

esse imposto pode incidir sobre a parcela do valor dos bens e direitos excedente ao valor da 

subscrição para formação do capital social de pessoas jurídicas. Essa discussão decorre do fato 

de as pessoas realizarem a subscrição de capital com base no valor histórico dos bens e direitos, 

que é invariavelmente inferior aos seus valores de mercado, e do fato de que os Municípios 

terem passado a exigir o imposto, provavelmente, objetivando coibir a crescente modalidade de 

planejamento tributário, via constituição de sociedade patrimonial. 

Para tornar mais claro o exposto, destaca-se o exemplo de um imóvel, cujo valor 

registrado na contabilidade ou informado na declaração anual de imposto de renda seja de R$ 

500 mil, é objeto de subscrição de capital social de pessoa jurídica que não realiza 

preponderantemente atividades imobiliárias, pelo seu valor histórico. Em razão de seu valor de 

mercado, entretanto, avaliado pelas autoridades administrativas, ser estimado em um milhão de 

reais, os fiscos municipais passaram a considerar que a diferença de R$ 500 mil deve ser 

tributada pelo ITBI, sob o argumento de que essa diferença de valor não é protegida da 

incidência do imposto municipal, pela norma imunizante sob análise. 

A discursão está na órbita da primeira parte da norma do art. 156, § 2º, inc. I, do texto 

constitucional, que estabelece expressamente que o ITBI “[...] não incide sobre a transmissão 

de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital [...]”, 

quando a pessoa adquirente não auferir receita preponderantemente de atividades imobiliárias. 

6.2.3.1 As normas da legislação tributária municipal e os atos das autoridades 

administrativas 

A tributação nos moldes desatacados no preâmbulo desta subseção é efetivada em 

alguns municípios com base em alteração realizada nas normas de incidência do ITBI e outros, 

simplesmente, com base na interpretação restritiva da norma imunizante, prevista no art. 156, 

§ 2º, inc. I, da Constituição Federal. A título de exemplo de municípios que passaram a exigir 

o ITBI com base em alteração nas suas respectivas legislações tributárias, citam-se os 

Municípios de Salvador (BA) e Blumenau (SC). Já com relação à cobrança apenas com base 

em mudança interpretativa das normas existentes, destaca o caso do Município de Fortaleza. 
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No Município de Salvador (BA), no § 5º, do art. 115-A, da Lei nº 7.186, de 27 de 

dezembro de 2006, acrescido pela Lei nº 8.421, de 15 de julho de 2013437, restou estabelecido 

que a diferença excedente entre o valor do bem incorporado e o valor da subscrição de capital 

social, deve ser tributada pelo ITBI, nos seguintes termos: 

Art. 115-A. O disposto nos incisos III, IV e V do art. 115 desta Lei não se aplica 

quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e 

venda de bens imóveis e seus direitos reais, a  locação de bens imóveis ou o 

arrendamento mercantil. 

[...] 

§ 5º O benefício previsto no inciso III do art. 115 desta Lei fica limitado ao valor de 

bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de 

capital, devendo o valor excedente, se houver, que constituir crédito do subscritor ou 

de terceiros, ser oferecido à tributação. 

Na mesma linha do exposto há pouco é a Lei Complementar nº 931, de 14 de julho de 

2014, do Município de Blumenau (SC), que, ao alterar a Lei Complementar nº 632, de 30 de 

março de 2007, acrescentou o § 6º ao art. 244, prescrevendo que a imunidade tributária do ITBI 

é restrita ao valor do imóvel necessário para a integralização de capital social e o excedente será 

tributado pelo ITBI, nos seguintes termos: 

Art. 244. O imposto não incide: 

[...] 

VIII - na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 

jurídica em realização de capital e na 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; 

[...] 

§ 6º A não incidência prevista no inciso VIII restringe-se ao valor do imóvel suficiente 

à integralização da cota do capital social, incidindo o imposto sobre o excedente do 

valor venal, se houver. 

No Município de Fortaleza, conforme exposto na subseção 6.2.1, a despeito de inexistir 

qualquer previsão na sua legislação tributária, desde março de 2017, é realizada a cobrança do 

imposto in casu sobre a parcela do valor do bem ou direito excedente ao valor da subscrição de 

capital de pessoa jurídica. Conforme destacado no relatório anexo e constante na subseção 

mencionada, a exigência é realizada, por considerar que a imunidade tributária do art. 156, § 

2º, inc. I, da Constituição da República só veda a incidência do ITBI sobre a parcela do valor 

do bem ou direito destinada à integralização de capital social. Segundo informado, essa 

exigência passou a ser feita baseada em parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM), 

emitido no Processo nº P441114/2016. 438 

 
437 O referido art. 115-A faz parte das normas que regem as hipóteses de incidência do ITBI, conforme exposto no 

tópico 4.2.2 desta dissertação. 
438 Vide relatório do Anexo único. 
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A tributação realizada no âmbito do Município de Fortaleza, com base nas mesmas 

normas jurídicas vigentes, representa um caso típico de mudança de critério jurídico, nos termos 

previsto no art. 146 do CTN. Por esta norma, é admitida a mudança de interpretação de normas 

jurídicas-tributárias, no entanto, ela só pode ser aplicada, em relação ao mesmo sujeito passivo, 

aos fatos gerados que ocorrerem após a mudança. A base material da mudança de critério 

jurídico é o ato administrativo que motivar a exigência tributária439. 

Quanto às normas incluídas na legislação tributária municipal ou distrital, bem como os 

novos critérios jurídicos adotados por alguns municípios, cabe verificar se têm fundamento na 

regra-matriz de incidência do imposto, haja vista, conforme observado na subseção 3.1.3, a 

legislação infraconstitucional não pode estipular requisitos além dos estabelecidos na norma 

constitucional para fins da fruição das imunidades tributárias e, muito menos, ampliar os limites 

da competência tributária. Nas imunidades sob análise, a única limitação expressamente 

estabelecida foi a de que ela não é aplicável aos adquirentes que exerçam preponderantemente 

atividades imobiliárias. 

6.2.3.2 Os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria 

Até onde se tem notícia, o procedimento tributário de exigência do ITBI sobre a parcela 

do valor do imóvel não integralizado foi inaugurado pelo Município de São João Batista, 

localizado no Estado de Santa Catarina. A administração tributária daquele Município indeferiu 

a imunidade tributária integral, requerida com fundamento do art. 156, § 2º, inciso I, da 

Constituição Federal, sob argumento de que o valor total dos imóveis incorporados ao 

patrimônio de determinada pessoa jurídica era significativamente maior do que o capital social 

integralizado.440 

Contra essa exigência, a empresa beneficiária da imunidade tributária impetrou 

mandado de segurança contra ato do secretário da Fazenda do Município, que negou a emissão 

da declaração de não incidência do imposto sobre os imóveis integralizados ao capital social da 

empresa. O Juízo concedeu a liminar requerida e a confirmou na sentença, para reconhecer a 

imunidade e determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar o referido tributo. A 

Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no 

 
439 Os atos administrativos decisórios e as práticas reiteradas das autoridades administrativas integram o conjunto 

da legislação tributária definida no art. 96 do CTN, que, quando se refiram a lançamento tributário, aplicam-se, 

somente aos fatos que ocorrerem após a mudança. (BALEEIRO, op. cit., 2013, p. 1213). 
440 SOUZA, Giselle. Capital social: STF julga incidência de ITBI sobre imóveis integralizados a empresa. Revista 

Consultor Jurídico, 18 fev. 2015, 19:34. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-fev-18/stf-julga-

incidencia-itbi-imoveis-integralizados-empresa>. Acesso em: 16 out. 2018. 
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entanto, por unanimidade, deu provimento à apelação do Município e à remessa necessária, e 

indeferiu a ordem.441 

Atualmente, este caso de Santa Catarina encontra-se submetido a julgamento do 

Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, que foi 

admitido e reconhecida a repercussão geral pela egrégia Corte (tema 796), em 06 de março de 

2018.442 Até o momento, porém, a matéria ainda se encontra pendente de julgamento. 

Ao apreciar a repercussão geral, o ministro Marco Aurélio, do STF, em seu o 

pronunciamento pelo reconhecimento da repercussão geral para a admissão do citado recurso 

extraordinário, assentou que a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina, ao indeferir a ordem do juízo a quo, 

Observou restringir-se a imunidade estabelecida no artigo 156, § 2º, inciso I, da Carta 

da República ao valor do imóvel suficiente à integralização do capital social. Afirmou 

que a intenção do constituinte foi facilitar a criação de novas sociedades e a 

movimentação dos bens correspondentes ao respectivo capital. Consignou haver, no 

artigo 36 do Código Tributário Nacional, menção de que a não incidência estaria 

restrita  ao capital subscrito, não sendo razoável a concessão de imunidade quanto ao 

valor total do imóvel incorporado, se excedente. Assentou que a empresa não atua no 

comércio de imóveis, inexistindo razão para a incorporação de bens de quantia 

superior ao valor nominal das cotas. Concluiu pela imunidade apenas do valor 

referente à parcela dos imóveis necessária à integralização do capital social, incidindo 

o ITBI sobre a parte que exceder.443 

Na decisão proferida pelo mencionado Tribunal de Justiça, foi aplicada interpretação 

restritiva às imunidades específicas do ITBI, para permitir que os fiscos cobrem o imposto sobre 

a parcela do valor imóvel que supere o seu valor histórico incorporado ao patrimônio de pessoa 

jurídica, alegando a finalidade da norma constitucional. Em outros termos, o Tribunal 

catarinense assentou entendimento de que o tributo incide sobre o valor do imóvel incorporado 

que exceder o limite do capital social a ser integralizado ou das cotas dos respectivos sócios, 

sob o argumento de que a norma imunizante impede a cobrança do imposto somente sobre o 

valor do imóvel necessário para a integralização das cotas do capital social. 

Na manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), proferida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, aquele órgão, simplesmente, concordou com a decisão 

do tribunal a quo, sem analisar a matéria com a profundidade que ela requer. Foi alegado apenas 

que a admissão da possibilidade do aporte de bens em valor superior ao das cotas do capital 

social fere a razoabilidade e que a decisão proferida preserva a intangibilidade do valor 

 
441 Ibid. 
442 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 796.376 - SANTA 

CATARINA. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15320992716&ext=.pdf>. 

Acesso em: 16 out. 2018. 
443 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 796.376 , op. cit. 
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subjacente da referida imunidade, previne a simulação em prejuízo de terceiros e do contrato 

social e a fraude às normas tributárias. 

Com relação à exigência do ITBI nestes termos, pelo Município de Fortaleza, conforme 

relatório do Anexo único, exposto na subseção 6.2.1, até o final do exercício de 2018, foram 

ajuizados 14 mandados de segurança (MS) contra a exigência do imposto. Com base nesta 

informação, com arrimo na planilha fornecida pelo Município com o número das ações judiciais 

ajuizadas contra a exigência, pesquisou-se no Portal de Serviços e-SAJ, mantido pelo Poder 

Judiciário do Estado do Ceará na Internet444, o conteúdo das decisões judiciais proferidas nos 

autos dos respectivos processos judiciais e identificou-se o panorama resumido na Tabela 2. 

Verificou-se que o MS nº 0106828-82.2017.8.06.0001 teve a segurança negada em 

função de o douto juiz entender haver necessidade da dilação probatória. Já nos quatro MS que 

tiveram sentença favorável à cobrança realizada pelo Município de Fortaleza, o entendimento 

esboçado foi no sentido da possibilidade da interpretação restritiva das normas que veiculam as 

imunidades tributárias sob análise. Nesse sentido, é digno de destaque o trecho da sentença 

proferida no MS nº 0125792-26.2017.8.06.0001, que afirma ser legal a cobrança do ITBI sobre 

a parte dos bens que ultrapassa o capital social subscrito, nos seguintes termos: 

À vista dessas circunstâncias, compreendo que as regras de imunidade tributária são 

especificas para a situação descrita na Constituição Federal e que a imunidade objeto 

desta ação, fixada no art. 156, §2º, I, exige uma interpretação limitada, de que o bem 

se incorpore na empresa (pela expressão "bens incorporados ao patrimônio da pessoa 

jurídica") e que esse [sic] bens sejam dirigidos ao capital social (por força da 

expressão "em realização de capital"), o que me motiva a dizer que pode haver 

tributação sobre a parte dos bens da  empresa que ficam fora do seu capital social, 

havendo plena legalidade da conduta dos impetrados em realizarem as cobranças 

impugnadas nesta ação. 

Tabela 2 – Mandados de segurança contra cobrança do ITBI pelo Município de Fortaleza 

Nº da ação (MS) Órgão 
1ª Instância 2ª Instância 

Liminar Sentença Opinião  Recurso Tipo Opinião 

0106828-82.2017.8.06.0001 14ª V. Faz. Púb. Não Sim Prejudicada Não - 
- 

0116192-78.2017.8.06.0001 4ª V. Faz. Púb. Sim Não Pendente Sim Agravo 
- 

0121380-52.2017.8.06.0001 12ª V. Faz. Púb. Sim Sim Contrária Sim Apelação 
- 

0123363-86.2017.8.06.0001 13ª V. Faz. Púb. Não Sim Contrária Sim Apelação 
- 

0125792-26.2017.8.06.0001 8ª V. Faz. Púb. Não Sim Favorável Sim Apelação 
- 

0133357-41.2017.8.06.0001 14ª V. Faz. Púb. Não Sim Favorável Sim Apelação 
- 

0161146-15.2017.8.06.0001 13ª V. Faz. Púb. Não Sim Contrária Sim Apelação 
- 

0169214-51.2017.8.06.0001 12ª V. Faz. Púb. Sim Não Pendente Não - 
- 

0176422-86.2017.8.06.0001 13ª V. Faz. Púb. Não Sim Contrária Sim Apelação 
- 

0180140-91.2017.8.06.0001 4ª V. Faz. Púb. Não Não Pendente Sim Agravo Antec.  tutela(1)  

 
444 CEARÁ. Poder Judiciário do Estado do Ceará. Portal de Serviços e-SAJ. Disponível em: 

<http://esaj.tjce.jus.br/cposg5/show.do?processo.codigo=P00003E380000&processo.numero=0626267 -

88.2018.8.06.0000>. Acesso em: 18 fev. 2019. 
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0181646-05.2017.8.06.0001 8ª V. Faz. Púb. Não Sim Favorável Sim Apelação - 

0182598-81.2017.8.06.0001 5ª V. Faz. Púb. Não Não Pendente Sim Agravo Antec.  tutela(1)  

0185570-24.2017.8.06.0001 12ª V. Faz. Púb. Sim Sim Contrária Sim Apelação 
- 

0148439-78.2018.8.06.0001 10ª V. Faz. Púb. Não Sim Favorável Não - 
- 

Notas: (1)Decisão interlocutória no agravo de instrumento. 

Fonte 1 – Elaboração própria , com base nos dados e informações fornecidos pela SEFIN-Fortaleza e na pesquisa  

realizada junto ao Portal eSAJ, do Poder Judiciário do Ceará  

Já sentença proferida no MS nº 0133357-41.2017.8.06.0001, que denegou a segurança 

pleiteada, portanto, favorável ao Fisco municipal, é digna de destaque a alegação relativa à 

ilegalidade do negócio jurídico, por ofender a norma que define à base de cálculo do imposto, 

in verbis: 

No presente, ao acrescentar ao capital da empresa bens imóveis avaliados em cotação 

aquém do [sic] seus valores venais, além de ser ilegal, vez que o art. 38 do CTN 

determina que em relação ao ITBI: "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos 

bens ou direitos transmitidos", não acresce ao capital social da empresa o montante 

real dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica impetrante, o que seria 

contrário à finalidade da regra imunizante que foi instituída para estimular a 

capitalização e o crescimento das empresas e evitar que o ITBI se transformasse em 

estimulo contrário à formalização dos respectivos negócios. [Destaque do original] 

Quanto aos cinco MS com decisões contrárias à pretensão do Município, verificou-se 

que, de um modo geral, sem muita argumentação e fundamentação, as autoridades julgadoras 

entenderam que a imunidade tributária em discussão não comporta restrição e que os 

Municípios não podem afastar a imunidade fora da hipótese de restrição estabelecida na própria 

norma imunizante. Em igual senso, as decisões de antecipação de tutela, proferidas pelo 

Tribunal de Justiça do Ceará, assinalaram a impossibilidade de restrição da norma imunizante. 

Do exposto até, verifica-se que a jurisprudência ainda é muito incipiente sobre a matéria 

e que a questão jurídica envolvida não guarda relação com a desconsideração de atos e negócios 

jurídicos, prevista na norma antievasão fiscal, estudada anteriormente. Ressalvada à opinião da 

PGR, de que a decisão do Tribunal catarinense previne “[...] a simulação em prejuízo de 

terceiros e do próprio contrato social ou com o objetivo de fraudar as normas de imposição 

tributária existentes”,445 nenhum outro precedente judicial analisado sustenta a conclusão na 

norma antievasão fiscal. Todas as decisões judiciais favoráveis à cobrança do ITBI, proferidas 

até então, arrimam-se na interpretação restritiva da imunidade tributária sob escólio, sob a 

alegação de que a vedação constitucional não alcança a parcela do valor dos bens ou direitos 

que suplanta a cifra das cotas ou do capital social integralizado. Nenhum julgamento, no 

entanto, adentrou à questão de possibilidade de a imunidade tributária ser aplicada 

parcialmente, isto é, de ser possível meia incidência tributária. 

 
445 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 796.376 , op. cit. 
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Ainda sobre o fato de a modalidade de tributação do imposto municipal não ser em razão 

da aplicação da norma antievasão fiscal, embora, implicitamente, e vise a mitigar a prática 

social de constituição de sociedades patrimoniais, observa-se que em nenhum caso observado 

e nem nas informações fornecidas pelo Município de Fortaleza há questionamento quanto à 

ilicitude do negócio jurídico de incorporação de bem ou direito ao patrimônio de pessoa jurídica 

pelo seu valor histórico. E, conforme exposto outrora, a norma do parágrafo único do art. 116, 

do CTN, só tem espaço para sua aplicação ante a ilicitude do ato negócio jurídico celebrado, 

caracterizada pela sua dissimulação. Portanto, embora o modo de tributação sob análise vise, 

de certo modo, a coibir a referida modalidade planejamento tributário, o seu fundamento é na 

interpretação restritiva de norma constitucional, pela aplicação parcial da imunidade tributária. 

6.2.3.3 O valor dos bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica 

No caso em tela, o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, 

visando a integralizar capital social subscrito, é tratado no ato constitutivo (estatuto ou contrato 

social). Esse instrumento materializa uma relação entre pessoas, na qual predomina a autonomia 

da vontade, e é base para a constituição, modificação ou extinção de pessoas jurídicas. É por 

meio dele que ocorre a subscrição do capital social para posterior integralização. Na matéria 

sob análise, é com base no ato constitutivo de pessoa jurídica que se verificam o valor do capital 

subscrito e o valor dos bens e direitos que estão sendo incorporados destinados a formar o 

capital social, bem como possibilita identificar a referida diferença entre o valor atribuído na 

subscrição e o valor venal do bem, determinado pela administração tributária. 

No tocante ao valor dos bens e direitos imobiliários que integram o patrimônio das 

pessoas, a despeito de as normas contábeis permitirem e orientarem que o valor do custo 

original seja atualizado monetariamente, para corrigir a perda do valor do poder aquisitivo da 

moeda no decorrer do tempo, ou que seus valores seja reavaliados com base nos valores de 

mercado,446 a legislação fiscal federal veda a aplicação da correção monetária (Art. 4º, da Lei 

nº 9.249, de 26/12/1995) e a legislação societária, desde a alteração da Lei nº 6.404, de 

15/12/1976, pela Lei nº 11.638, de 28/12/2007, passou a vedar a realização de qualquer tipo de 

reavaliação espontânea de bens. 

Além disso, a Lei nº 9.249/1995, no art. 23, faculta às pessoas realizarem a transferência 

de bens e direito para o patrimônio de pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, 

com base no valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Assim, 

 
446 COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. Pronunciamento técnico CPC 27. Disponível em: 

<http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/316_CPC_27_rev%2013.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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ante esta faculdade e o princípio da autonomia privada, cabe à pessoa que irá incorporar o bem 

ou direito ao patrimônio de pessoa jurídica escolher se a transferência será realizada pelo valor 

original ou pelo valor de mercado. 

Portanto, com a existência de dois caminhos lícitos destinados ao mesmo fim – transferir 

o bem ou direito pelo seu valor histórico ou pelo valor de mercado – é desarrazoado exigir que 

o contribuinte opte pela opção mais onerosa. Além disso, a Constituição da República 

estabelece no art. 5º, inc. II, que “[...] ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”. Por isso, para que o contribuinte seja compelido a adotar a opção 

mais onerosa, é necessária a existência de lei neste sentido.447 Mesmo ante a existência de 

norma legal, é necessário verificar a sua validade e eficácia, compatibilizando-a com o 

ordenamento jurídico vigente. 

As discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca do valor do bem ou direito para fins 

de incidência do ITBI, conforme exposto em 4.5.2.1, gira em torno da determinação da base 

cálculo do imposto, quando o contribuinte declara valor aquém do efetivamente transacionado. 

No entanto, nesta hipótese, trata-se de fato sujeito à incidência tributária e não de imunidade.  

6.2.3.4 A impossibilidade de cobrança de ITBI sobre valor excedente de bens e direitos nas 

hipóteses de incidência das imunidades tributárias específicas 

Sobre essa política tributária de exigir o ITBI sobre a parcela do valor do bem ou direito 

imobiliário que exceder o valor histórico, pelo qual é realizada a incorporação ao patrimônio 

de pessoa jurídica, admitindo que apenas parte do valor é protegida pelas imunidades tributárias 

sob foco, cabe destacar a orientação feita por parte de Roque Antonio Carrazza acerca das 

vedações constituições ao poder de tributar. Para esse autor, “[...] a imunidade é ampla e 

indivisível, uma vez configurada ela é insusceptível de fracionamento, restrições ou meios-

termos”. Conforme ele sustenta, a imunidade tributária em questão “[...] vai da incorporação 

(fenômeno máximo) à extinção (fenômeno mínimo) de pessoa jurídica, passando, pela sua 

desincorporação (fenômeno intermediário entre a incorporação e a extinção)”;448 ou seja, 

determinado fato é imune ou não é imune, não podendo ser meio imune, como os Municípios 

e alguns juízos vêm se posicionando. 

Portanto, se as imunidades tributárias são amplas e indivisíveis, se as normas 

constitucionais que a veiculam são de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, e se as leis 

 
447 No mesmo sentido são os ensinamentos de BECKER, op. cit., p. 143. 
448 CARRAZZA. Roque Antonio. ITBI – redução de capital – imunidade – exegese do art. 156, § 2º, I, da 

Constituição Federal. Revista Dialética de Direito Tributário . São Paulo: Dialética, n. 24, p. 118-137, set. 1997, 

p. 127. 
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que restringem ou contrariem os fins perseguidos pelas imunidades são inconstitucionais, as 

interpretações e os atos administrativos que as restringem, contrariando os objetivos visados 

pelo legislador constituinte, também são inconstitucionais; isto é, as pessoas políticas não 

podem editar leis nem as autoridades administrativas podem interpretá-las e aplicá-las sem levar 

em conta os ditames constitucionais.449 

Releva-se a ideia de que, no problema jurídico em tela, antes da discussão do valor dos 

bens e direitos transferidos, deve-se observar se a norma hipotética tributária incide ou não 

sobre o fato materializado. Conforme exposto nos capítulos 3 e 4, os Municípios e o Distrito 

Federal podem instituir e exigir imposto sobre a transmissão da propriedade de bens imóveis e 

de direitos reais sobre imóveis ou cessão do direito à aquisição desse bens e direitos, mas não 

podem exigi-lo quando o negócio imobiliário for realizado nas circunstâncias estabelecidas na 

norma imunizante, eis que as imunidades operam a consequência de não incidência tributária, 

mesmo que o fato corresponda rigorosamente à descrição da hipótese de incidência tributária 

prevista na regra-matriz de incidência de tributo450. 

Por consequência, deve-se perquirir se a transação realizada se amolda ou não à hipótese 

de imunidade. Em sendo imune, não há que se falar em incidência tributária, muito menos no 

valor envolvido na transação, porquanto o valor do bem é o critério dimensível do aspecto 

material da hipótese de incidência, como meio para determinar a quantia a ser paga. Se não há 

incidência tributária, não há obrigação tributária, muito menos valor a ser pago a título de 

tributo. Por isso, jamais este critério dimensível da materialidade sujeita ao tributo deve ser 

considerado para fins de tributação nas hipóteses nas quais não há a incidência tributária, em 

razão da supressão de competência tributária, pela norma imunizante. A contrario sensu, se 

houver a incidência da norma tributária é porque não se aplica a imunidade tributária e não 

porque o valor do bem no mercado é maior do que seu valor constante no patrimônio da pessoa 

que o integralizou em realização de capital social subscrito. 

Em oposição, se o ato ou negócio jurídico não se amoldar ao suporte fático e às 

circunstâncias limitadoras contidas na regra imunizante, tem a possibilidade de haver a 

incidência da norma hipotética tributária. Somente nesta hipótese é que se deve verificar a 

ocorrência da incidência tributária, determinar suas circunstâncias de tempo e lugar e os 

 
449 BOTALLO, Eduardo Domingos; CARRAZZA, Roque Antônio Carraza. Breves considerações sobre a 

imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo, p. 149-160, 2006, p. 151-152. 
450 GRUPENMACHER, op. cit., p. 22. 
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consequentes aspectos pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária, para fins de 

determinação do quantum devido e a pessoa que será compelida a prestar a obrigação tributária.  

Com efeito, se a imunidade tributária não pode ser fracionada, os fatos jurídicos 

regulares na causa, no motivo e na forma, são imunes se atenderem integralmente os requisitos 

da norma imunizante, ou não o são, se deixarem de atender algum requisito, mas jamais poderão 

ser parcialmente imunes. Portanto, as normas das leis municipais que preveem a incidência do 

ITBI sobre a parcela do valor dos bens ou direitos que supere a medida das cotas de capital 

social integralizado ao patrimônio de sociedades, assim como os atos administrativos de 

exigência do imposto sobre estas parcelas, são inconstitucionais, por contrariarem a vedação de 

incidência do imposto, prevista no art. 156,  § 2º , inc. I, da Constituição Federal. 

Assim, mesmo na hipótese que os Municípios editarem lei estabelecendo que o ITBI 

incidirá sobre a diferença do valor superior ao valor das cotas do capital social integralizado, o 

contribuinte não terá obrigação de reavaliar os seus bens e direitos para fins de transferi-los 

para o patrimônio de pessoas jurídicas pelos respectivos valores de mercado e, muito menos, 

de pagar o imposto municipal, se a transferência for realizada pelos seus valores históricos. 

Haja vista, conforme exposto no módulo anterior, em razão das normas que regem o valor dos 

bens para fins comerciais e fiscais, os sujeitos passivos têm a faculdade de optar se os bens ou 

direitos serão integralizados pelos seus valores históricos ou pelos valores de mercado. 

Portanto, se a transmissão imobiliária sob foco é lícita e se amolda à hipótese da imunidade 

tributária específica, independentemente de o valor dos bens ou direitos ser o historio ou de 

mercado, qualquer exigência de ITBI, seja com base em lei ou em ato administrativo 

interpretativo, é maculada pelo vício da inconstitucionalidade, pelo simples fato de faltar aos 

Municípios a competência para realizar esta exigência. 

Ressalva-se que, se a operação de transferência de bens e direitos for sujeita à imunidade 

tributária e tenha sido realizada pelos seus valores históricos, a diferença a maior entre o valor 

da integralização e o valor de mercado dos bens ou direitos é considerada ganho de capital e, 

em razão do disposto do art. 153, III, da Constituição Federal, combinado com o art. 43 do CTN 

e o art. 23 da Lei nº 9.249/1995, é sujeita à tributação pelo Imposto de Renda, quando da 

realização desse ganho. 

Quanto ao argumento utilizado nos precedentes judiciais, de que a imunidade do art. 

156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens transmitidos que excede 

o limite do capital social a ser integralizado ou das cotas dos respectivos sócios, não se 

vislumbra esta limitação neste preceito constitucional. Na interpretação teleológica ou 

finalística, o que permite-se extrair é que ela veda a incidência do imposto sobre os bens ou 
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direitos transmitidos com finalidade de integralizar capital social, seja na constituição ou nas 

transformações pelas quais a sociedade venha a passar, visando a não criar empecilho à 

constituição de pessoas jurídicas, no intuito de auxiliar o Estado na promoção do 

desenvolvimento econômico e social. Portanto, se a vedação da norma é da incidência do 

imposto sobre os bens, não há como extrair a noção deque ela quis evitar a incidência apenas 

de parte do valor destes. Além disso, conforme visto na subseção imediatamente precedente, o 

valor dos bens e direitos é objeto de regulação do ordenamento jurídico, que permite às pessoas 

escolherem o valor pelo qual farão a transmissão deles para o patrimônio de pessoas jurídicas. 

Observa-se ainda, que, não é que não se admita a possibilidade de ser dada interpretação 

restritiva à norma constitucional, até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, recentemente, 

fez isso, no julgamento da Ação Penal nº 937/RJ451, ao julgar o sentido e o alcance do foro por 

prerrogativa de função. A interpretação esboçada acerca da impossibilidade da pretensa 

restrição das imunidades tributárias em questão baseia-se na interpretação lógico-sistemática 

das normas que prescrevem a competência tributária, a regra-matriz de incidência do imposto 

e as limitações constitucionais. Por estas normas, somente são vislumbradas as possibilidades 

da não incidência ou da incidência tributária. Na ocorrência de um desses fenômenos jurídicos, 

portanto, por questão da lógica jurídica, automaticamente, exclui-se a possibilidade de o outro 

ocorrer. Por isso, não se vislumbra como extrair destas normas a intepretação de incidência 

parcial, haja vista somente a ocorrência de um fato jurídico, que é ou não sujeito à incidência 

tributária. Quanto ao valor que se atribui ao fato, conforme exposto no capítulo 4, ele é 

secundário ao fenômeno da incidência tributária. O valor da operação é o consequente da 

obrigação tributária e não a razão do surgimento dos efeitos jurídicos-tributários. Daí ser 

inadmissível a incidência do tributo sobre parte do valor atribuível ao negócio jurídico de 

transferência de bens para o patrimônio de pessoas jurídicas, quando houver subsunção à norma 

constitucional que veda o exercício do poder de tributar.  

Portanto, em razão de a norma tributária do art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição da 

República, não estabelecer qualquer restrição quanto ao valor dos bens ou direitos objeto de 

transações sujeitas à não incidência constitucional, ressalvados os casos de comprovada 

realização preponderante de operações imobiliárias e dissimulação do negócio jurídico, com 

vistas a desviar do fim protegido pela norma, é totalmente descabida a exigência parcial do 

ITBI sobre parte do valor dos bens ou direitos transferidos para o patrimônio de sociedades, na 

 
451 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Questão de ordem na ação penal nº 937  - Rio de Janeiro. Disponível 

em: <http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339218738&ext=.pdf >. Acesso em: 18 mar. 

2019. 
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integralização de capital subscrito ou em decorrência de cisão, fusão, incorporação ou extinção 

de sociedade. 

De outro modo, assegura-se que os Municípios podem e devem exigir o ITBI nas 

operações passíveis da incidência da regra imunizante, mas sempre pelo valor integral do bem 

ou direito. E essa exigência somente pode ocorrer quando: i) a atividade do adquirente seja 

preponderantemente decorrente das operações imobiliárias vedadas; e ii) quando houver fraude 

à lei, simulação ou abuso de direito, em função de o negócio jurídico ser realizado vistas a 

dissimular o fim protegido pela imunidade tributária. 



 

 

7 CONCLUSÃO 

Longe de pôr fim ao debate doutrinário e jurisprudencial sobre os limites da atividade 

de planejamento tributário e sobre a possibilidade de desconsideração de atos e negócios 

jurídicos realizados com o fim de dissimular a ocorrência de fato gerador de obrigação 

tributária, em razão de permanente contradição entre os interesses dos cidadãos-contribuintes e 

do Estado fiscal, o estudo realizado procurou lançar luz sobre os limites e requisitos que devem 

ser observados na relação Fisco-contribuintes, especialmente em torno da arrecadação do 

Imposto sobre a Transmissão onerosa inter vivos de Bens Imóveis, pelos Municípios e o Distrito 

Federal. 

É indubitável a contradição existente entre o exercício da autonomia a privada – com 

vistas à preservação da propriedade privada, a proteção da livre iniciativa e da liberdade 

contratual – e a necessidade de o Estado obter os recursos necessários para a realização de suas 

finalidades institucionais. No entanto, o ordenamento jurídico vigente estabelece um conjunto 

de regras e princípios que delimitam o exercício de direitos e deveres dos atores da relação 

jurídico-tributária, que necessitam ser compatibilizados para a pacificação dos interesses 

contraditórios envolvidos. 

Em razão da unidade do sistema jurídico e da divisão do Direito positivo em ramos ser 

apenas para fins didáticos, a busca do verdadeiro alcance das normas do Direito Tributário 

perpassa pelo conhecimento dos institutos e regras do Direito privado utilizados por aquela 

seara jurídica. Com isso, diante da prática social de planejamento tributário e da possibilidade 

de as autoridades administrativas desqualificarem os atos e negócios jurídicos abusivos, é 

fundamental a compreensão dos limites da regra-matriz de incidência tributária do tributo sob 

análise e do que o Direito privado estabelece sobre os atos e negócios jurídicos, bem como dos 

requisitos estabelecidos para a existência, validade e eficácia desses fatos jurídicos, e ainda das 

patologias que eles podem apresentar. 

É pacífico na doutrina que a licitude dos atos e negócios jurídicos estabelece a distinção 

entre o planejamento tributário lícito (elisão fiscal) e o ilícito (evasão fiscal) e, 

consequentemente, delimita a aplicabilidade da norma jurídica antievasão fiscal. Para esse fim, 

além dos lindes e requisitos previstos nas regras jurídicas do Direito público e privado, não 

podem serem perdidos de vista os princípios e valores que lastreiam o ordenamento jurídico e 

o Estado Social e Democrático de Direito, que dão ensejo, inclusive, ao dever fundamental de 

pagar tributos. Esse dever – lastreado no princípio da solidariedade social, e a funcionalização 
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da propriedade privada, de contratos e das empresas – estabelece limites à liberdade negocial 

dos sujeitos passivos e, consequentemente, à realização de planejamento tributário. 

Em razão desses limites, as pessoas não podem perder de vista os objetivos pelos quais 

o exercício de atividades econômicas e profissionais são incentivados pelo Estado, que é, 

preponderantemente, assegurar a existência digna de todos, conforme os ditames da justiça 

social. Com isso, o planejamento tributário realizado por meio da constituição de sociedades 

patrimoniais, utilizando as imunidades tributárias específicas do ITBI como um dos 

fundamentos jurídicos, não pode se afastar do objetivo econômico e social do Estado brasileiro. 

Nesse âmbito de fomento à realização de atividades econômicas e profissionais, as 

pessoas podem e devem buscar os meios mais eficientes e menos onerosos para desenvolver 

suas atividades, inclusive, por meio da atividade de planejamento tributário lícito ou de elisão 

fiscal. Essa atividade, porém, não pode ser utilizada de modo exacerbado ao ponto de tender 

para o lado da evasão fiscal (sonegação fiscal) e, muito menos, suprimir o dever de pagar os 

tributos necessários para custear os direitos e garantias fundamentais e sociais, que devem ser 

assegurados pelo Estado. Deve-se buscar, por conseguinte, o equilíbrio entre o planejamento 

tributário e o financiamento das atividades estatais, por meio de tributos. 

Não resta dúvida, portanto, que o ordenamento jurídico vigente no Brasil privilegia o 

desenvolvimento econômico, mais sob os limites da função social do Estado; isto é, de um lado, 

o Poder Público fomenta a realização de atividades econômicas e profissionais e a organização 

destas por meio de empresas; de outra parte, ele assegura à sociedade que a realização de 

atividades econômicas deve ter o fim de prover a existência digna de todos os cidadãos. Essas 

garantias são realizadas, dentre outros modos, pela proibição da concorrência predatória, de 

danos aos consumidores e ao meio ambiente ou pela exigência de tributos com o fim de 

fomentar e garantir os direitos fundamentais e sociais e promover o bem comum; e, ainda, por 

meios das normas do Direito privado, atendendo à funcionalização da propriedade privada, é 

estabelecido que os atos e negócios jurídicos não podem ser realizados de maneira simulada, 

com abuso de direito, em fraude à lei, bem como precisam observar os princípios da boa-fé e 

da função social dos contratos e das empresas. 

Em razão dessas limitações ao exercício da atividade de planejamento tributário, 

estabelecidas pelas normas constitucionais e infraconstitucionais, foi inserida no ordenamento 

jurídico a norma do art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, no sentido de 

determinar às autoridades fiscais a realização da desconsideração dos atos ou negócios jurídicos 

realizados com o fim de evitar a ocorrência de fato gerador de tributo. Esta norma foi e continua 
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sendo motivo de debate jurídico, em razão da tênue linha que separa o planejamento tributário 

lícito e ilícito. Por isso, alguns doutrinadores a consideram como norma antielisão e outros 

entendem que ela visa a combater a evasão fiscal por meio das condutas ilícitas e fraudulentas. 

Em função, porém, de o ordenamento permitir o planejamento tributário lícito (elisão fiscal), a 

norma somente pode ser considerada antievasão fiscal. A norma não se aplica, entretanto, 

apenas nas evasões fraudulentas, praticadas após a ocorrência do fato gerador, mas sempre que 

a conduta for considerada ilícita, mesmo que o ilícito seja atípico (não previsto expressamente 

em lei), em razão de desobediência aos princípios e valores que permeiam o ordenamento 

jurídico, como os princípios da solidariedade social, da função social da propriedade, da 

capacidade contributiva, que, na visão pós-positivista, também possuem força normativa. Nesse 

sentido, a norma se aplica sempre que a conduta vise a realizar negócio jurídico com simulação, 

com abuso de direito, em fraude à lei ou sem propósito negocial, que são tipos abrangidos pelo 

termo “dissimulação” contido na citada norma. 

Além dessas figuras jurídicas citadas, como meio de combater o planejamento tributário 

ilícito e de responsabilizar pessoalmente aqueles que pratiquem atos e negócios jurídicos 

ilícitos, a doutrina aponta também a possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica nas condutas realizadas com vistas a lesar a administração tributária, 

com fundamento nas normas previstas no art. 135, do CTN, e no art. 50, do Código Civil de 

2002. Em razão dos objetivos da pesquisa, no entanto, e por questão de corte metodológico, a 

matéria não foi abordada nesta dissertação. 

No tocante ao objeto da pesquisa, demonstrou-se, por meio de pesquisa bibliográfica e 

de campo, junto ao Município de Fortaleza, que é bastante frequente a constituição de 

sociedades que visam a albergar o patrimônio de seus instituidores com o objetivo de protegê-

lo contra ações de terceiros, planejar a sucessão patrimonial e obter economia tributária. Essa 

prática social, sob a óptica tributária, tem lastro na imunidade tributária que veda a incidência 

do ITBI nas transmissões de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de pessoas jurídicas, em 

realização de capital social ou decorrência de fusão, cisão, incorporação ou extinção de pessoas 

jurídicas, quando elas não visam ao desenvolvimento preponderante de operações imobiliárias. 

Em função dessa imunidade tributária, e ante a citada prática social, verificou-se que, 

em virtude de a imunidade ter o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico e social, 

pela facilitação da constituição e da extinção de empresas, quando o negócio jurídico não seja 

realizado para atender a este objetivo maior, é possível que os negócios sejam desconsiderados 

e requalificados para fins fiscais, mesmo diante das imunidades tributárias. Para tanto, as 
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autoridades fiscais necessitam comprovar a ilicitude do negócio jurídico e a incidência da 

norma tributária sobre o negócio jurídico realizado. 

Também foi analisada a possibilidade de os Municípios tributarem os negócios jurídicos 

de incorporação de bens e direitos imobiliários ao patrimônio de empresas, em realização de 

capital, quando esses elementos patrimoniais sejam incorporados pelo valor histórico e haja 

diferença positiva em decorrência de eles valerem mais no mercado, do que o valor utilizado 

para a integralização do capital social. Nesse sentido, embora haja precedentes judiciais 

favoráveis à cobrança, a jurisprudência ainda é muita incipiente sobre a matéria, principalmente 

em razão de o assunto estar na dependência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, na 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 796.376-SC. A despeito das discussões 

judiciais sobre a matéria, pelo fato, porém, de a imunidade tributária não poder ser fracionada, 

isto é, ou ela incide ou não incide; de não haver nenhuma restrição no texto constitucional, 

quanto ao valor que o bem ou direito deva ser incorporado ao patrimônio de pessoas jurídicas; 

e de ordenamento jurídico permitir que a pessoa escolha o valor pelo qual quer incorporar o 

bem ou o direito; não se vislumbra a constitucionalidade dessa cobrança do ITBI. As 

autoridades tributárias municipais não podem, por consequência, por meio de planejamento 

tributário ao contrário, desconsiderar as imunidades tributárias destinadas ao imposto, quando 

o ato de incorporação ou de desincorporação de bens e direitos imobiliários do patrimônio de 

pessoa jurídica seja lícito. 

A impossibilidade da citada cobrança pode ser demonstrada pela mera análise 

quantitativa dos precedentes judiciais do Poder Judiciário do Estado Ceará. Desses julgados 

realizados até o final do exercício de 2018, dos 14 mandados de segurança ajuizados contra a 

exigência feita pelo Município de Fortaleza, apenas quatro foram favoráveis à cobrança do 

imposto, o que representa apenas 28,5% do total das ações judiciais julgadas, por meio decisão 

final ou interlocutória. E, mesmo nos quatro casos com decisão favorável ao referido município, 

a decisão baseou-se apenas na interpretação reducionista do texto constitucional, sob alegação 

de que a imunidade tributária não alcança a diferença do valor não incorporado, sem considerar 

que a norma imunizante veda a incidência do imposto sobre a transmissão de bem ou direito e 

não faz nenhuma referência implícita ou explícita ao valor dos bens; bem como, sem considerar 

a impossibilidade de incidência parcial de norma jurídica sobre o suporte fático previsto nela.  

O estudo procurou, então, evidenciar que as práticas antiéticas e antijurídicas realizadas 

com vistas à conquista de mercado e à maximização dos resultados por meio da evasão fiscal 

são lesivas à sociedade; e que, por isso, o Estado e a sociedade devem combatê-las, para que 
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prevaleçam as boas práticas empresariais, a boa-fé e a licitude dos atos e negócios jurídicos e 

seja oportunizado a todos, no exercício da livre iniciativa, a realização de atividades econômicas 

em um mercado equilibrado e, com isso, possam ser promovidos o desenvolvimento econômico 

e a redução das desigualdades sociais. 

Também restou demonstrado que as autoridades administrativas fiscais, previamente 

designadas para o exercício regular de procedimento administrativo de fiscalização tributária, 

visando à arrecadação dos recursos tributários dos entes políticos que são parte, com 

fundamento nas normas do art. 116, parágrafo único, e do art. 149, inc. VII, do CTN, têm o 

poder e o dever jurídico de desconsiderar os atos e negócios jurídicos realizados de forma 

simulada, com abuso de direito, em fraude à lei ou sem finalidade negocial, objetivando 

exclusiva ou preponderantemente a evasão fiscal. 

O exercício da atividade de desconsideração de negócios jurídicos dissimulados, no 

entanto, não é tarefa simples, pois o planejamento tributário é a atividade licita, protegida e 

querida pelo ordenamento jurídico, que se distingue do ilícito ou abusivo, pela existência ou 

não de objetivo principal ou secundário de evadir do dever jurídico de pagar tributo, que, nem 

sempre, é fácil de constatar. Há, portanto, a dependência de atividade investigativa e de tempo 

para detectar a ilicitude da conduta realizada e obter as provas pertinentes. 

Mesmo ante a dificuldade de identificar e desconstituir os planejamentos fiscais 

abusivos, é fato que os fiscos das três esferas de governo detectam e mantêm dados que, por 

força do sigilo fiscal, não podem ser revelados, mas conhecem o fato de que determinadas 

empresas e até mesmo setores econômicos são comandados por empresas que adotam 

providências para fugir ao dever de pagar tributos, por meio de fraudes fiscais estruturadas, ou 

simplesmente se mantêm inadimplentes, considerando a existência de blindagem patrimonial 

que impede o sucesso na cobrança executiva. 

É importante ressaltar que o trabalho da fiscalização tributária é fundamental e 

determinante na identificação e no embasamento do planejamento tributário abusivo. Uma 

instrução processual administrativa criteriosa e fundamentada é determinante para o 

alinhamento entre os fatos probatórios e a fundamentação jurídica que caracterizam fraudes 

perpetuadas contra à Administração Tributária e a consequente dissimulação com o fim de 

evitar o pagamento de tributos. A identificação das pessoas envolvidas e a existência ou não de 

conluio nas operações realizadas devem, também, ser cuidadosamente realizada com o fim de 

determinar os sujeitos passivos (contribuinte e responsável solidário) da relação jurídica 

tributária dissimulada. 
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A despeito dos limites expressos e implícitos ao planejamento tributário abusivo, 

contidos no ordenamento jurídico pátrio, e da atuação das administrações tributárias no sentido 

de combatê-los, no tocante à modalidade planejamento tributário estudada, em razão da farta 

oferta de soluções elisivas e do alto volume de operações existentes, tendo como um dos fins 

evitar ou reduzir a carga tributária (conforme dados e informações fornecidos pelo Município 

de Fortaleza), parece não estar havendo o enforcement necessário para fomentar o cumprimento 

do dever de pagar tributo e reduzir os planejamentos tributários evasivos. Provavelmente, as 

limitações não têm surtido efeitos em razão de outros fatores que influenciam na decisão de 

pagar tributos, como: a complexidade da legislação tributária, o baixo retorno social ofertado 

pelo Estado em relação à receita tributária arrecadada, os frequentes benefícios ofertados pelos 

parcelamentos especiais de débitos fiscais, a falta de atuação mais efetiva da fiscalização 

tributária de alguns fiscos et reliqua. 

Por outro lado, não pode deixar de ser observado o fato de que, ante a imprecisão dos 

institutos jurídicos que fundamentam a atividade antievasão fiscal, para maior segurança 

jurídica, é imprescindível que os critérios para a desconsideração ou de requalificação dos atos 

e negócios jurídicos sejam definidos em lei. Em razão da vinculação da Administração Pública 

ao princípio da legalidade, somente uma lei clara, justa e precisa é capaz de conceder maior 

estabilidade à relação Fisco-contribuintes. 

Considerando a modalidade de planejamento tributário estudada, seus efeitos, os 

tributos do sistema tributário envolvidos, as respectivas legislações tributárias vigentes e a 

limitação da pesquisa realizada, seria salutar a consecução de outros estudos, especialmente 

sobre efeitos da prática social estudada na evasão fiscal do Imposto sobre a Transmissão de 

Bens por Causa Mortis e Doação (ITCMD) e do Imposto sobre a Renda (IR). 

Por fim, destaca-se o fato de que a pesquisa realizada, da qual resultou esta exposição, 

não objetivou e muito menos poderia questionar, a legitimidade da criação, reorganização ou 

extinção total ou parcial de pessoas jurídicas e a incorporação de imóveis ao patrimônio delas, 

pela realização de capital subscrito, assim como os objetivos para os quais são realizados os 

atos e negócios jurídicos. Até mesmo porque questionamento dessa natureza seria contrário aos 

princípios da autonomia privada e da livre iniciativa, que são balizas do ordenamento jurídico 

pátrio. Buscou-se tão somente demonstrar que a realização de negócios jurídicos com o objetivo 

principal ou secundário de evitar o pagamento de tributo não é amparado pelos citados 

princípios e pelas demais regras, princípios e valores que estruturam o sistema jurídico 

brasileiro e, por isso, podem ser desconsiderados para a exigência do tributo suprimido. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE ÚNICO – QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO À SECRETARIA 

MUNICIPAL DAS FINANÇAS DE FORTALEZA 

Objetivando a obtenção de dados e informações para fundamentar empiricamente a 

pesquisa realizada para fins de elaboração de dissertação de mestrado, com fundamento no 

princípio da transparência pública e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, requeremos 

a esta Secretaria Municipal das Finanças de Fortaleza que se digne responder as seguintes 

questões, no prazo previsto no art. 10, § 1º, da lei referenciada: 

1. Quais e quantos pedidos de não incidência do ITBI, em razão da imunidade tributária 

específica prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal (incorporação 

de imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização de capital social ou 

decorrência de cisão, fusão e incorporação ou desincorporação em decorrência de 

extinção de PJ), foram protocolizados junto a esse órgão fazendário, no período de 

jan. 2015 a dez. 2017? 

2. Desse universo, quantos pedidos (por exercício) foram, total ou parcialmente, 

deferidos e indeferidos, com seus respectivos motivos? 

3. Esse órgão fazendário, na análise dos pedidos ou no período decadencial, aplica a 

norma prevista no art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, com o 

procedimento regulamentado pelo art. 33 da Lei Complementar nº 159/2013, c/c os 

art. 26 a 28 do Regulamento do CTMF, aprovado pelo Decreto nº 13.716/2015, para 

desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do imposto? Caso positivo, em quantas hipóteses foram 

aplicados o procedimento e qual o montante do tributo foi lançado nos 

procedimentos? 

4. Além das questões expostas, solicitamos informar também outros fatos ou aspectos 

relevantes sobre os pedidos de não incidência do ITBI, tipo: 

a) O município cobra o ITBI sobre a parcela do valor venal do imóvel superior ao 

valor das cotas do capital social integralizado? 

b) Há ações judiciais contra a referida cobrança? Quantas o município tem 

conhecimento? Quantas a favor?  E quantas contrárias? 

c) O município considera que o procedimento do item é “a” é desconsideração do 

negócio jurídico celebrado? Por quê? 

d) Outro que julgar importante destacar? 
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Para os fins expostos nas questões de 1 a 3, sugerimos fornecer os dados em planilha no 

formato “*.xlsx” ou compatível, no seguinte modelo: 

EXERCÍCIO 
NR. 

PROCESSO 

CONCLUSÃO 

(Deferimento/ 

Indeferimento) 

TOTAL/ 

PARCIAL 

APLIÇÃO DA 

DESCONSIDERAÇÃO 

(Sim/Não) 

MOTIVO 

2016      

      

2017      

      

2018      

TOTAIS      



 

 

ANEXO 

ANEXO ÚNICO – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES SOBRE NÃO INCIDÊNCIA DO 

ITBI 
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