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RESUMO

o trabalho tern como tema a elisao fiscal e como problema a identificayao e analise
dos meios para 0 ordenamento juridico introduzir regras para combate-Ia. 0 estudo esta
dividido de maneira a permitir acompanhar as opyoes disponiveis aos ordenamentos
juridicos e conta com exemplos das experiencias de alguns paises que as fizeram.
Inicialmente, sao apresentados os fenomenos da economia de opyao, elisao fiscal e evasao
fiscal para identificar as formas para alcanyar urna vantagem fiscal. A primeira decisao do
ordenamento e se<a elisao fiscal deve ser combatida (primeiro marco). Em caso positivo,
deve fixar os criterios para segregar as vantagens aceitaveis das inaceitaveis (segundo
marco). 0 meio de estabelecer esses parametros pode ser uma previsao legislativa
(Clausula Geral Antiabuso - CGAA) ou por meio de doutrinas judiciais de interpretayao.
A opyao varia de acordo com as experiencias dos ordenamentos juridicos, suas influencias
e 0 amadurecimento das discussoes sobre 0 tema. Cada uma das altemativas possui
caracteristicas proprias com vantagens e desvantagens. Nota-se a tendencia dos paises
adotarem CGAAs estabelecidas pelo Poder Legislativo. Tal ferramenta e util, mas deve
ser manejada com cuidado por urna Autoridade Tributana madura e supervisionada por
urn Poder Judiciano atento.
Palavras-chave:
Elisao fiscal. Clausula geral antiabuso. CGAA. Doutrinajudicial de interpretayao.

ABSTRACT

The work has as its theme tax avoidance and as a problem the identification and
analysis ofthe forms available to the legal system introduce rules to combat it. The study
is divided in such a wcry that it is possible to follow the options available to legal systems
and has examples of the legal experiences of some countries that have done so. Initially
the existing phenomena are presented for the taxpayer to obtain a fiscal advantage: tax
mitigation, tax avoidance and tax evasion. The first choice of legal system is whether
tax evasion should be tackled (first milestone). If so, should set the criteria to segregate
acceptable benefits from the unacceptable ones (second milestone). The means of
establishing these parameters can be a legislative forecast (General Anti-Abuse ClauseCGAA) or through ajudicialperspective. The option changes according to the experiences
of the legal systems, their influences and the maturing of the discussions on the subject.
Each one has its own characteristics with advantage and disadvantage. Countries tend
to adopt CGAAs established by the Legislature. Such a tool is useful, but must be handled
with care by a mature Tax Authority supervised by an attentive Judiciary.
Keywords:
Tax avoidance. General anti-abuse clause. GAAR. Statutory GAAR. Judicial antiabuse doctrines.
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1. INTRODUC;AO

o presente trabalho tern como tema a elisao fiscal e como problema
a identificac;ao e analise dos meios para 0 ordenamento juridico introduzir regras com objetivo de combater a eli sao fiscal (previsoes legislativas
ou doutrinas jurisprudenciais de interpretac;ao). 0 estudo esta dividido
de maneira a permitir acompanhar as opc;oes disponiveis aos ordenamentos juridicos e conta com exemplos das experiencias dos paises que
as adotaram.
No primeiro capitulo sao apresentados os fenomenos da economia de
opc;ao, elisao fiscal e evasao fiscal para identificar as formas possiveis do
contribuinte alcanc;ar uma vantagem fiscal. A elisao fiscal caracteriza-se
pelo descasamento entre a vontade do legislador e a redac;ao do texto legal
produzido por ele. Nesse conflito 0 contribuinte poderia vir a ser beneficiado de forma nao pretendida pelo ordenamento juridico. Resta ao Poder
Legislativo definir se tal situac;ao deve ser tolerada ou nao pelo sistema
legal de cada pais. Este e 0 primeiro marco no tratamento da elisao fiscal.
Os paises que optarem por combater a elisao fiscal devem fixar os
criterios para segregar as vantagens toleraveis pelo sistema legal das nao
toleniveis. Essa definic;ao do segundo marco e tratada no capitulo seguinte.
Ha dois meios a disposic;ao dos ordenamentos juridicos para preyer tais
balizas: clausulas gerais antiabuso (CGAA) estabelecidas pelo Poder
Legislativo; e, doutrinas de interpretac;ao jurisprudencial. Ao final sao
apresentadas as conclusoes.
Como restara apresentado, a opc;ao varia de acordo com as experiencias dos ordenamentos juridicos, suas influencias e 0 amadurecimento das
discussoes sobre 0 tema. Cada uma delas possui caracteristicas pr6prias
com vanta gem e desvantagem. A tendencia dos paises adotarem CGAAs
foi reforc;ada pelo projeto BEPS, pela Diretiva da Uniao Europeia (ATAD),
pelo Instrumento Multilateral e pela redac;ao da Convenc;ao Modelo da
OCDE de 2017. Tal ferramenta e util, mas deve ser manejada com cuidado por uma Autoridade Tributaria madura e supervisionada por urn
Poder ludiciario atento.
Para a realizac;ao da pesquisa foram utilizados os metodos bibliografico, documental e de analise legislativa. Adotou-se como formato aqueles
definidos pela ABNT e a norma culta da lingua portuguesa empregada
no Brasil.
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2. TRATAMENTO JURIDICO DA ELI sAo FISCAL
2.1.

Delimita~ao

do problema

As zonas intermediarias do Direito sao onde estao os principais problemas e as maiores dificuldades. E exatamente nesse limiar que esta 0
tratamento da elistio fiscal peIo ordenamento juridico. A defini<;ao do que
e, ou nao, aceitaveF em Direito Fiscal ganha importancia quanta maior for
o dever do sujeito passivo de interpretar e aplicar a legisla<;ao tributaria,
bern como de determinar 0 montante da obriga<;ao a ser suportada, sem
previa participa<;ao da Autoridade Tributaria (AT). Essa transferencia de
encargo para 0 particular implica, como regra3, que suas atitudes serao
escrutinadas em momenta posterior a aplica<;ao da norma, muitas vezes
2 Saldanha Sanches utiliza as expressoes "planejamento tributario legitimo" e "planejamento tributario ilegitimo" para tratar do marco entre 0 aceitavel e 0 inaceitavel em
Direito Fiscal para obter determinada vantagem. Segrega 0 planejamento tributario ilegitimo em "fraude fiscal", quando 0 contribuinte viola qualquer dever de cooperayao passivel
de sanyao penal ou pecuniaria, e "fraude a lei fiscal" ("fraus legis", "evitayao abusiva de
encargos legais", "evitayao fiscal abusiva" ou "elisao fiscal"), quando contoma-se a lei
fiscal sem expressamente infringi-la. Para ele planejamento tributario por ser resumido
como uma tecnica de reduyao da carga tributaria em que 0 sujeito passivo renuncia a urn
certo comportamento ligado ao encargo tributario e adota outro que the permita, por ayao
intencional ou nao do legislador, uma menor tributayao. SANCHES, J. L. S. Os limites ao
planeamento fiscal: substiincia e forma no direito fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.505 p. ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 21-24.
Note-se que 0 presente trabalho adotara urn conceito distinto de elisiio fiscal.
Enquanto Saldanha Sanches utiliza 0 termo para qualificar 0 tratamento dado pelo ordenamento juridico ao planejamento tributario ilegitimo, 0 presente estudo adota a terminologia
como a forma de indicar 0 fenomeno pelo qual 0 contribuinte alcanya a vantagem fiscal
em choque entre a literalidade e a teleologia da norma, sem adentrar na opyao do ordenamento juridico de como tratar esse confiito. Essa escolha justifica-se para possibilitar a
comparayao entre as diferentes formas com que os diferentes sistemas legais lidam com
essa situayao (elisao fiscal).
3 Como forma de reduzir a inseguranya juridica varios ordenamentos possibilitam
ao sujeito passivo que a AT seja consultada sobre a aplicayao das normas as situayoes
concretas.
o ordenamento portugues preve a possibilidade de uma analise previa por parte da
AT DOURADO, A. P. Direito fiscal: liyoes. Coimbra: Ed. Almedina, 201511. 315 p. ISBN
ISBN 978-972-40-6328-7. pp. 288-292. Ver artigo 63, n.os 1 e 8 do C6digo de Processo
e Procedimento Fiscal de Portugal: "Artigo 63.° - Aplicayao de disposiyl'io antiabuso.
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quando a AT estiver sob pressao por arrecada<;ao de recursos 4 . Nessas
situa<;oes, nao ha como ter absoluta certeza, a priori, se a AT comungara
com 0 modo pelo qual 0 sujeito passivo interpreta a norma diante do fato
1 - A liquidayao de tributos com base na disposiyao antiabuso constante do n.o 2 do
artigo 38. 0 da lei geral tributaria segue os termos previstos neste artigo. [... ]
8 - A disposiyao antiabuso referida no n.o 1 nao e aplicavel se 0 contribuinte
tiver solicitado a administrayao tributaria informayao vinculativa sobre os factos que
a tiverem fundamentado e a administrayao tributaria nao responder no prazo de 150
dias." PORTUGAL. DL n.o 433/99, de 26 de Outubro. Aprova 0 C6digo de Processo e
Procedimento Tributario. [S.I.]: [s.n.], 1999. Disponivel em: <http://www.pgdlisboa.pt/
leis/lei_ mostra_ articulado.php?nid=256&tabela=leis&ficha= l&pagina= 1&so_ miolo=>.
Acesso: 24 mai. 2018.
Na Alemanha existe a possibilidade de obtenyao de regras ordinarias antecipadas
("verbindliche Auskunft"). As autoridades fiscais sao autorizadas, mas nao obrigadas, a
emitir decisoes antecipadas sobre a relevancia de fatos sobre a aplicayao do direito fiscal. 0
contribuinte tern 0 direito de solicitar tais decisoes vinculativas se puder estabelecer urn interesse particular na decisao com base nas consequencias significativas da legislayao tributaria.
Segundo Ekkehart Reimer, na pnitica os custos e a durayao dos procedimentos de decisao
antecipada os tomam pouco atraentes essa altemativa na vida diaria. REIMER, E. Germany.
In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual
congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 15. pp. 343-38l.
ISBN: 978-90-8722-422-6. p. 355.
o Reino Unido considerou incluir em sua CGAA urn procedimento de analise previo
dos casos. Dois problemas principais foram considerados de ordem de recursos financeiros
e de pessoal. Mesmo que os contribuintes suportassem os custos financeiros, ainda seria
necessario dedicar uma equipe altamente qualificada para a tarefa de avaliayao previa.
Somou-se a essas preocupayoes 0 risco de atraso nas respostas e suas consequencias. Em
que pese a inexistencia do processo forma de consulta previa, as maiores empresas possuem agentes da AT designados para facilitar 0 relacionamento entre as partes de forma
colaborativa e que permitiria discutir as operayoes previamente. FREEDMAN, J. Designing
a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland.
V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho 2014. Disponivel em: <http://ssm.com/abstract=
2488541>. p. 172. Acesso em: 28 ago. 2018.
4 "Existe, de facto, urn planeamento fiscal estadual, intemo ou exercido em conjunto com outros Estados (atraves da cooperayao bilateral ou multilateral), que visa, entre
outras coisas, precaver 0 fen6meno da perda (imprevisivel) de receitas derivada da aCyao
dos contribuintes. No plano intemo, os Estados preveem nos Oryamentos certas metas de
receita fiscal para fazer face a despesa projectada e calculam, ao mesmo tempo, os niveis
de despesa fiscal concedida. As administrayoes fiscais definem anualmente estrategias para
a cobranya das receitas projectadas. Nesse ala, podem ater-se alei ou, para atingirem metas
de cobranya, por vezes irrealistas, definidas por unidade de cobranya, podem ser tentadas a
ultrapassar a linha que divide a cobranya licita da ilicita, entrando num terreno movediyo
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concreto. Situayao que apresenta, como pano de fundo, urn abalo ao principio da seguranya juridica.
De outro norte, a vasta legislayao tributaria regulada de forma pormenorizada5 , combinada com a liberdade dos contribuinte de empreendet'
e 0 controle deste sobre 0 modo de concretizayao dos atos e neg6cios
jurfdicos, permite ao sujeito passivo a adoyao de meios que estejam situados exatamente nos hiatos normativos ou se aproveitar da literalidade da
norma7 • De forma racional os agentes buscam sempre a altemativa com
menor onus fiscal, situayoes em que sao postos em causa 0 principio da
capacidade contributiva, concretizador do principio da justiya fiscaIB, e
o da igualdade9 •
em que os direitos e garantias dos contribuintes deixam de ser devidamente salvaguardados." SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista no seu
labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal
do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. jul/dez, p. 227-266, 2010/2. ISSN: 1807-3840. Disponivel
em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/articie/view/1209>.Acessoem: 16 mar. 2018. p. 236.
5 Cf. SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista
no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade
Federal do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. jul/dez, p. 227-266, 2010/2. ISSN: 1807-3840.
Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/articie/viewI1209>.Acesso em: 16 mar.
2018. pp. 240-241.
6 Ver artigos 61.° e 80.°, alinea, "c", e 86.° da Constituivao da Republica Portuguesa.
Ver artigo 1.0, inciso IVe art. 170 da Constituivao da Republica Federativa do Brasil.
7 Muitas dessas lacunas decorrem da "impericia do legislador", termo utilizado por
SANCHES, J. L. S. As duas constituivoes - nos dez anos da ciausula geral anti-abuso. In:
SALDANHA SANCHES, J. L.; GAMA, D. S. D.; GAMA, J. T. D. Reestruturavao de empresas
e limites do planejamento fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 43, ou da "imperfeivao da linguagem juridica" para DOURADO, A. P. Direito fiscal: livoes. Coimbra: Ed.
Almedina, 2015/1. 315 p. ISBN: 978-972-40-6328-7. p. 271.
8 DOURADO, A. P. Direito fiscal: livoes. Coimbra: Ed. Almedina, 2015/1. 315
p. ISBN: 978-972-40-6328-7. pp. 267-268.
9 Ver decisao do Tribunal Constitucional alemao no item 2.2.
Para Tobias Franz a elisao fiscal diz respeito a tres interesses distintos: do contribuinte, que busca reduzir sua carga tributaria; do estado vinculado ao montante da
arrecadavao; e dos outros contribuintes que nao possuem condivoes (legais ou financeiras) de utilizar a elisao fiscal para ver seu onus fiscal reduzido. Quanto maior forem as
possibilidades disponiveis aos primeiros, menos motivados estarao os ultimos ao cumprimento dos deveres fiscais (FRANZ, T. The general anti-abuse rule proposed by the
European Commission. In: INTERTAX. The Netherlands. V. 43. N. 11. pp. 660-672,2015.
pp.661-662.).
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De frente com essa zona cinzenta esta 0 aplicador do Direito 1o .
E exatamente na intersecyao entre seguranyajuridicall e capacidade contributiva l2 que se apresentam os casos dificeis a espera de uma soluyao.
Deve 0 ordenamento juridico levar ao extremo a seguranya juridica e nao
coletar tributos nos casos pertencentes a zona cinzenta ou deve-se fazer
prevalecer de forma radical a funyao arrecadat6ria do tributo 13 ? Sob 0
ponto de vista de politica fiscal, em urn momenta pre-juridico, nao ha
uma resposta (mica, mas altemativas a disposiyao de cada ordenamento.
No entanto, e importante que essa escolha esteja clara para todos os jogadores envolvidos.
Podem ser reunidos em tres os fenomenos do particular que busca
uma vantagem fiscap4. Serao utilizadas as express5es economia de opc;ao,
10 Assim, "[ ... J a questao decisiva e a seguinte: quem deve, em ultima instiincia,
suportar 0 risco da imperfeiyao ou da incerteza da lei, 0 contribuinte, assumindo uma factura fiscal mais elevada, ou 0 Estado, assumindo a perda de receitas?" Cf. SANTOS, A. C.
D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista no seu labirinto. In: Nomos.
Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Ceara. Fortaleza,
v. 30.2, n. julldez, p. 227-266, 2010/2. ISSN: 1807-3840. Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/viewI1209>. Acesso em: 16 mar. 2018. p. 241.
11 Em verdade, a seguranyajurfdica po de ser alcanyada nos extremos. De urn lado
autorizando qualquer vantagem fiscal que nao esbarre na literalidade da norma ou, de outro,
negando qualquer vantagem que nao esteja expressamente autorizada por lei. Nessas duas
situayoes 0 ordenamento juridico deixara claro 0 que e, ou nao, permitido.
12 TIPKE, K.; YAMASHITA, D. Justiya fiscal e 0 principio da capacidade contributiva.
Sao Paulo: Malheiros Editores, 2002. 127 p. ISBN: 85.7420.450.1.
13 0 problema ainda pode ser colocado nos seguintes termos: "Contudo, sendo
necessario impedir que 0 sujeito passivo possa dispor da obrigayao quando se encontre
numa posiyao que Ihe permite grande liberdade de escolha na formulayao dos seus contratos, nao pode tambem aceitar-se uma tributayao sem regras formais e com base numa
nebulosa analise econ6mica das situayoes juridicas." SANCHES, J. L. S. Manual de direito
fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007.586 p. ISBN 978-972-32-1511-3. p. 144.
14 "0 ponto de partida e necessariamente 0 reconhecimento da existencia de varios
tipos de actos dos contribuintes que visam a eliminayao ou a reduyao da carga fiscal tipica
de uma determinada actividade. De entre esses actos, ha alguns que sao ilicitos, constituindo urn delito ou uma infracyao, merecendo, por isso, urn sinal vermelho por parte
do ordenamento juridico, outros que sao licitos perante 0 dire ito no seu conjunto (e, nao
raro, ate desejaveis), merecendo urn sinal verde, outros ainda que, sem constituirem urn
delito ou infracyao fiscal, poderao infringir outros normativos (nao penais ou contraordenacionais). Sao estes ultimos comportamentos, situados numa zona de fronteira (a que
corresponderia a emissao de urn sinal amarelo), que devem ser objecto de uma analise
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elisiio fiscal e evasiio fiscal para tratar dos fenomenos pelos quais 0 contribuinte buscou a vantagem fiscal. Pretende-se com essa sistematica poder
comparar os diferentes fenomenos de obten9ao da vantagem fiscal com
meios de introdu9ao de respostas disponiveis aos ordenamentos juridicos
para seu tratamento l5 •
Como referido, tres sao as possibilidades de obten9ao de vantagem
fiscal. Na faixa inicial todos os comportamentos sao claramente licitos e
a pr6pria lei oferece (implicita 16 ou explicitamente) aos sujeitos passivos
altemativas fiscais mais beneficas 17. Assim, 0 sujeito passivo ao atuar para
obter uma menor carga tributaria age seguindo 0 texto legal e 0 espirito
da norma. Estas altemativas podem decorrer do anseio do legislador de
induzir comportamentos, como quando e oferecido uma vantagem fiscal
ao individuo que poupa para resguardar financeiramente sua aposentadoria, por meio de aportes para urn fundo de previdencia complementar. Ou
uma forma do legislador reconhecer que urn determinado ato ou neg6cio
juridico nao exterioriza a capacidade contributiva dos envolvidos. Essa
primeira possibilidade denomina-se economia de opC;iio.
No outro extremo estao as situa90es claramente ilegais, em que 0
texto da norma (fiscal ou de outro ramo do direito) e afronto diretamente.
Resta contrariada a literalidade normativa e sua interpreta9ao teleol6gica,
l)1ais aprofundada." SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, eli sao fiscal:
o fiscalista no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da
Universidade Federal do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. julldez, p. 227-266, 2010/2. ISSN:
1807-3840. Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/viewI1209>. Acesso
em: 16 mar. 2018. pp. 230-231.
15 Nao fazem parte do presente trabalho, e merecem estudos exclusivos, os criterios
adotados pelos sistemas juridicos (prop6sito do contribuinte, substancia economica etc.)
e as consequencias fiscais a disposiyao dos sistemas juridicos (abuso passivel de puniyao
ou abuso sem aplicayao de sanyao).
16 Ana Paula Dourado faz referencia as "lacunas legais intencionais" que materializam uma escolha de politica legislativa DOURADO, A. P. Direito fiscal: liyoes. Coimbra:
Ed. Almedina, 201511.315 p. ISBN: 978-972-40-6328-7. pp. 271-272. Saldanha Sanches
denomina "lacunas conscientes de tributayao" SANCHES, J. L. S. Os !imites ao planeamento
fiscal: substancia e forma no direito fiscal portugnes, comunitario e intemacional. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006. 505 p. ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 182-184.
17 SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, e!isao fiscal: 0 fisca!ista no seu
labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal
do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. julldez, p. 227-266,201012. ISSN: 1807-3840. Disponivel
em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/viewI1209>.Acessoem: 16 mar. 2018. p. 230.
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situa~ao denominada evasiio fiscal. Esse choque pode ocorrer por impericias, imprudencia ou negligencia do sujeito passivo, por exemplo, quando
desconhece determinado dever. Ou ainda por uma conduta intencional do
agente (crimes fiscais). Poder-se-ia segregar 0 tratamento dessas situa~5es
com base nas consequencias atribuidas pelo ordenamento juridico: violada a norma com repercuss5es na esfera penal seriam as fraudes fiscais
ou quando houvesse uma situa~ao passivel de san~ao. pecuniaria, sem
reflexos na es:(era penal, evasiio fiscal restrita.
o presente trabalho adotara a expressao evasiiofiscal de forma ampla,
englobando os casos de fraude fiscal. Apesar de tratamentos mais energico
do Direito para as situa~5es de fraude fiscal, com resultados no ambito do
direito penaP8 e/ou san~5es pecuniarias qualificadas 19 , 0 criterio utilizado
nesse momento e a forma de obten~ao da vantagem e a segrega~ao nao
traria vantagens ao presente estudo.
Nos casos de evasiio fiscal, 0 Direito Civil ja fomece os caminhos
para reconhecer/dec1arar a nulidade/anula~ao do ato ou neg6cio juridico,

18 Como exemplo na norma brasileira ver os seguintes dispositivos da Lei
n.o 4.502/64: "Art. 71. Sonega9110 e tOda a9110 ou omissllo dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, 0 conhecimento por parte da autoridade fazendaria:
1- da ocorrencia do fato gerador da obriga9110 tributaria principal, sua natureza ou
circunstancias materiais; II - das condi90es pessoais de contribuinte, suscetiveis de afetar
a obriga9110 tributaria principal ou 0 credito tributario correspondente.
Art . n. Fraude e toda a9110 ou omissllo dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrencia do fato gerador da obriga9110 tributaria principal, ou a excluir
ou modificar as suas caracteristicas essenciais, de modo a reduzir 0 montante do imposto
devido a evitar ou diferir 0 seu pagamento.
Art. 73. Conluio e 0 ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais oujuridicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 en."
19 Ver como exemplo na norma brasileira a san9110 de 75% agravada em 50% nos
termos do paragrafo 1.° do artigo 44 daLei 9.430/96: "Art. 44. Nos casos de lan9amento
de oficio, serlio aplicadas as seguintes multas: (Reda9110 dada pela Lei n. ° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferen9a de imposto
ou contribui9110 nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declara9110
e nos de declara9110 inexata; (Reda9110 dada pela Lei n.o 11.488, de 2007) [... J
§ 1.°0 percentual de multa de que trata 0 inciso I do caput deste artigo sera duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabiveis.
(Reda9110 dada pela Lei n.O 11.488, de 2007)". E os artigos 71, n e 73 da Lei n.O 4.502/64,
transcritos na nota anterior.
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quando 0 ato possuir vicios, e 0 Direito Fiscal nao possui dificuldade em
traUt-los.
Na zona cinzenta intermediaria estao os atos licitos para os demais
ramos, mas que, apesar de nao confrontar com 0 texto literal da norma
tributaria, ferem seu espirito. Para 0 Comite de Peritos em Cooperayao
Intemacional em Materia Fiscal das Nayoes Unidas, essa zona cinzenta
denominada elisiio fiscal ("tax avoidance') e caracterizada por uma vantagem fiscal obtida com prove ito da "ambiguidade ou fraqueza da lei
fiscal"20. Para Ana Paula Dourad021 seria 0 caso do contribuinte obter uma
vantagem fiscal nao pretendida pelo ordenamento juridico. Isto e, ha uma
ambiguidade entre 0 texto literal e 0 objetivo e/ou finalidade da norma.
o presente trabalho nao tern como objeto a investigayao das causas22 do
referido confiito, mas a forma do ordenamento juridico preyer a soluyao
para 0 problema.
No caso de elisiio fiscal 0 ordenamento juridico deve escolher como
tratar esse confiito entre a seguranya juridica e a capacidade contributiva:
(i) autorizar e reconhecer como valida a vantagem fiscal, sob uma 6tica de
tipicidade cerrada como corolario da seguranya juridica, por exemplo; ou
(ii) atribuir a vantagem em alguns casos e negar em outros. Esse e 0 primeiro marco para definir como tratar a elisao fiscal. Tendo 0 ordenamento

20 ONU: COMMITTEE OF EXPERTS ON INTERNATIONAL COOPERATION
IN TAX MATTERS. Revision ofthe Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties.
Genebra: [s.n.]. 2011.
21 DOURADO, A. P. Tax avoidance Revisited inthe ED BEPS Context: general report.
Amsterdan!: IBFD. V. 15.2017/2. Cap. 1. pp. 3-22. ISBN: 978-90-8722-422-6. p. 3.
22 Em urn momenta pre-juridico de politica-fiscal 0 legislador identifica realidades
economicas que exteriorizam capacidade contributiva e que pretendectributar. Para tanto
materializa em linguagem legal (principio da legalidade) os elementos que correspondem a tal situa9ao (criterio material da hipotese de incidencia). No entanto, ao positivar
tal escolha com base no Direito Civil, preve contratos tipificados (forma) e nao seus
efeitos economicos propriamente. Essa discrepancia entre a vontade de tributar determinados negocios (teleologia da norma) e a positiva9ao de formalidades especificas de urn
determinado arranjo (literalidade da norma) gera 0 conflito normativo que d!'t origem ao
fenomeno da elisiio fiscal. Saldanha Sanches refere-se Ii esse descasamento como a "falencia metodologica do direito fiscal" (p. 63). Para mais sobre as causas desse conflito ver
SANCHES, J. L. S. Os limites ao planeamento fiscal: substancia e forma no direito fiscal
portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.505 p. ISBN:
978-972-32-1433-4. pp. 29-76.
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juridico optado pela primeira altemativa, deve ser garantida a vantagem
fiscal e encerrado 0 debate. Feita a escolha por atribuir 0 beneficio fiscal
em alguns casos e vedar em outros, 0 ordenamento deve estabelecer de
forma clara 0 criterio distintivo para esse segundo marco.
Em verdade, existiria uma terceira hipotese, (iii) obrigar 0 contribuinte a pagar sempre 0 maior valor quando houver urn conflito entre a
literalidade da norma e sua interpretayao teleologica. No entanto, 0 autor
do presente trabalho desconhece urn ordenamento que adote essa alternativa, razao pela qual ela nao sera considera.
Resumidamente, a vantagem pode ser buscada: seguindo a literalidade da norma e seu espirito (economia de opC;ilo); seguindo a literalidade
da norma, mas de forma contnlria ao desejo do legislador (elisilo fiscal);
ou, contrariando a literalidade da norma e a vontade do legislador (evasilo fiscal). Na primeira e na ultima situay6es 0 tratamento dado pelos
ordenamentos juridicos nao varia. No caso da elisao fiscal 0 sistema legal
deve materializar escolha sobre como pretende lidar com essa situayao:
(i) sempre garantir a vantagem ou (ii) faze-Io apenas em alguns casos.

2.2. Tratamento juridico da elisao fiscal- primeiro marco

Como referido,

0

primeiro marco do problema de como lidar com a

elisilo fiscal esta no campo da politica juridica, isto e, em urn momenta

anterior ao da ediyao da norma. 0 Poder Legislativo deve definir com
pretende tratar os casos em que a interpretayao literal de uma norma nao
a1canya (ou conflita com) 0 pretendido pelo legislador que a produziu.
Em outras palavras, escolher se para fins fiscais, no caso de atrito, deve
garantir-se a vantagem ou nega-Ia.
As margens que circundam 0 ambito de escolha/discricionariedade
do Poder Legislativo sao as previs6es constitucionais23. Elas podem
ser mais amp las ou restritas dependendo do conteudo constitucional de
cada ordenamento. Como exemplo de uma limitayao extrema, pode-se verificar a decisao da Corte Constitucional Federal da Alemanha
23 SANCHES, J. L. S. Os limites ao planeamento fiscal: substancia e forma no direito
fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 505
p. ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 44-45.
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(Bundesverfassungsgericht). Em 20140 tribunal decidiu urn cas024 relevante quando declarou inconstitucional a legislayao patria que facilitava
a elisao fiscal. Discutiu-se a compatibilidade de urna isenyao do imposto
sobre heranya para ativos comerciais com 0 principio da igualdade. A questao preliminar era: ate que ponto os acordos de direito privado permitem
que 0 contribuinte converta ativos pessoais em ativos comerciais, obtendo
assim a isenyao de urna maneira (potencialmente) abusiva? A decisao, com
base no principio da igualdade, foi que a legislayao era inconstitucional
por possibilitar a elisao fiscal. Mais especificamente, que e inconstitucional urn ato, ou seus elementos especificos (no caso em debate a isenyao
fiscal), que nao impede que 0 contribuinte entre em transayoes que reduzam 0 onus fiscal de forma indesejada pelos legisladores25 •
A mencionada decisao fixa urn entendimento que acaba por retirar do
legislador infraconstitucional a decisao de aceitar ou nao a vantagem fiscal
obtida na hipotese de elisao fiscal (primeiro marco). Na otica do Poder
Judiciario alemao, a Constituiyao nacional obriga 0 Poder Legislativo
adotar medidas antielisao fiscal, restando ao legislador fixar os criterios
para tal comb ate (segundo marco).
Essa definiyao do primeiro marco pelo Poder Judiciario nao e comumente observada. Por exemplo, 0 Tribunal de Justiya da Uniao Europeia
ao julgar 0 caso 3M Itdlia 26 decidiu que nao existia obrigatoriedade
24 ("BVerfG (First Senate) of 17 Dec 2014 - 1 BvL 21112") Disponivel em:
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entsche idungenIDE12014/121
ls20141217_1bvlO02112.html;>. Acesso em: 28 ago. 2018. REIMER, E. Germany. In:
DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 15. pp. 343-381. ISBN:
978-90-8722-422-6. pp. 357-359.
25 Ainda segundo Ekkehart Reimer, a Corte prioriza 0 enfrentamento da evasao
fiscal em casos concretos por meio da CGAA legislativa e apenas como ultimo recurso
recorre a dec1aral(ao de inconstitucionalidade da norma, como ocorreu no caso relatado.
o mencionado autor levanta a hipotese da decisao ter tratado a isenl(ao do imposto sobre
heranl(a de forma especial em virtude da significante influencia que 0 projeto de lei sofreu
por parte dos contribuintes interessados. REIMER, E. Germany. In: DOURADO, A. P. Tax
avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June
1016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 15. pp. 343-381. ISBN: 978-90-8722-422-6.
pp.357-359.
263M ItaUa (C-417!10), julgado em 29/03/2012, panigrafo 32: "Por Ultimo, e em
todo 0 caso, imp5e-se constatar que nao bJi no direito da Uniao nenhum principio geral do
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de os Estados-Membros combaterem pniticas abusivas em rela9ao
a tributa9ao direta. Somente com a edi9ao de uma norma legislativa
(Anti-Tax Avoidance Directive - ATAD) os Estados-Membros passaram a ter 0 dever de combater a elisao fiscal em rela9ao a tributa9ao
do "imposto sobre as sociedades"27. No entanto, ainda nao M previsao legislativa similar em rela9ao ao imposto sobre a renda das pessoas
singulares/fisicas.
Assim, res,salvado 0 caso alemao ou outro ordenamento peculiar,
cabe ao legislador definir a politica juridica de tratamento da elisao fiscal,
no usa seu juizo de discricionariedade politica. Ele decidini como 0 ordenamento deve resolver 0 choque entre 0 principio da seguran9a juridica
e 0 da capacidade contributiva nos casos concretos. Nao M uma resposta
certa ou errada. Essa escolha devera considerar os contomos constitucionais, a experiencia do ordenamento juridico, 0 contexto que se encontra
e 0 que pretende para 0 futuro 28 .
Idealmente a escolha desse primeiro marco deve ser expressa, seja
para garantir a vantagem em todos os casos, seja para afasta-Ia em algumas hipoteses. Normalmente os ordenamentos extemamlmaterializam suas
escolhas de politica juridica mediante defini9ao normativa do que se deve
fazer quando 0 contribuinte obtiver uma vantagem fiscal em linha com 0
texto literal da norma, mas contraria ao seu objetivo e/ou finalidade (espirito). N esse sentido, e elucidativo 0 titulo da se9ao da Lei Geral Tributaria
qual decorra uma obriga<;ao de os Estados-Membros lutarem contra as pniticas abusivas
no dominio da fiscalidade direta e que se oponha it aplica<;ao de uma disposi<;ao como
a que esta em causa no processo principal quando a opera<;ao tributavel proceda de tais
pniticas e nao esta em causa 0 direito da Uniao.". Disponivel em: <http://curia.europa.
eu/juris/celex.jsf?celex= 6201 OCJ0417 &lang 1=pt&type=TXT&ancre=>. Acesso 12/071
2018
27 CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA. DIRETIVA (UE) 2016/1164 de 12
de Julho de 2016: estabelece regras contra as pr<iticas de elisao fiscal que tenham incidencia direta no funcionamento do mercado intemo. Bruxelas: [s.n.], 2016. L193/1-14
p. Disponivel em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-contentIPT/TXT/ELIl?eliuri=eli:dir:20
16:1164:oj>. Acesso em: 9 maio 2018.
28 Para Schoueri cada ordenamento juridico buscani urn ponto de equilibrio e que
pode variar em virtude da sociedade e de circunstiincias hist6ricas. SCHOUERl, L. E.
Planejamento tributario: limites it norma antiabuso no dire ito tributario brasileiro. In:
OTERO, P.; ARAUJO, F; GAMA, J. T da. Estudos em mem6ria do Prof. Doutor J.L. Saldanha
Sanches. V. 3,2011. p. 409-410.
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espanhola que pretende enderec;ar 0 problema: "Confiito na aplicac;ao das
regras tributarias"29
Caso opte por prevalecer a literalidade30 da norma, qualquer vantagem fiscal obtida nestes termos e licita e garantida ao sujeito passivo.
Deve-se considerar que essa e a escolha do legislador quando for vedado
o uso da analogia e da interpretac;ao extensiva no texto normativo, sem
qualquer outra previsao especifica31 . Do mesmo modo quando adotar a
tipicidade cerrada, a estrita legalidade ou a interpretac;ao restritiva dos tipos
fiscais. Tal definic;ao devera ser respeitada pelos aplicadores das normas
fiscais, entre eles a AT e 0 Poder ludiciario.
Do contrario, 0 ordenamento pode ressalvar que nem toda vantagem
fiscal obtida com 0 atendimento literal da norma sera mantida no caso de
confiito com a interpretac;ao teleol6gica32 .

"Articulo 15. Conflicto en la aplicaci6n de la norma tributaria.
1. Se entendeni que existe conflicto en la aplicaci6n de la norma tributaria cuando se
evite total 0 parcialmente la realizaci6n del hecho imponible 0 se minore la base 0 la deuda
tributaria mediante actos 0 negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, individualmente considerados 0 en su conjunto, sean notoriamente artificiosos 0
impropios para la consecuci6n del resultado obtenido. b) Que de su utilizaci6n no resulten
efectos juridicos 0 econ6micos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que
se hubieran obtenido con los actos 0 negocios usuales 0 propios.
2. Para que laAdministraci6n tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicaci6n
de la norma tributaria sera necesario el previo informe favorable de la Comisi6n consultiva a que se refiere el articulo 159 de esta ley.
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de 10 dispuesto en este articulo
se exigini el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos 0 negocios
usuales 0 propios 0 eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidaran intereses
de demora." Redayao com a alterayao promovida pela Lei 34/2015, de 21 de septiembre.
Ref. BOE-A-2015-10143. Disponivel em <https:llwww.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23 186>. Acesso em 28 ago 2018
30 Sobre a critica a tal opyao ver SANCHES, I. L. S. Os limites ao planeamento fiscal: substiincia e forma no direito fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006. 505 p. ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 46-49.
31 Logicamente, nos ordenamentos em que houver uma CGAA esta materializada
a referida escolha especifica, via previsao especial.
32 Para Saldanha Sanches seria a forma de impedir que a seguranya prevaleya sobre
a justiya. Garantir seguranya juridica ao planejamento tributario legitimo, implicaria em
assegurar ao ilegitimo. Seria uma metodologia de concordiincia entre esses dois valores.
SA_""CHES, I. L. S. Os lirnites ao planeamento fiscal: substiincia e forma no direito fiscal
29
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Inexistindo elementos expressos que atestem a escolha, deve-se buscar no sistema normativo fiscal como urn todo qual e a ops;ao implicita
para 0 tratamento do conflito. Nesse caso, a altemativa eleita pelo Poder
Legislativo sera deduzida pelo Poder Judiciario. Ou seja, pela combinas;ao dos principios constitucionais, da concretizas;ao da discricionariedade
legislativa estampada nas normas gerais de direito fiscal e nas normas
materiais, identificar se a ops;ao e, ou nao, pelo uso da literalidade. Nao
cabe a escolhlJ- ao Judiciario, por afronta ao principio da nao tributas;ao
sem representas;ao, mas sua identificas;ao quando nao for expressa.
Tome-se como exemplo desse processo 0 ocorrido na Irlanda.
A ausencia de urna c1ausula geral antiabuso (CGAA) serviu ao Judiciario
como indicas;ao de tolerancia do Legislativo com a elisao fiscal, urna vez
que outros paises com sistema legal semelhante adotaram uma CGAA33.
Isso demonstra que 0 silencio legislativo tambem pode ser urn elemento
a ser considerado na busca do Poder Judiciario pela definis;ao do primeiro
marco quando ele nao estiver expresso. De modo semelhante, 0 Brasil
fez parte do Projeto BEPS34, discutiu a aplicas;ao de normas antiabuso e
editou em 2001 uma CGAA com aplicas;ao condicionada a regulamentas;ao posterior. No entanto, ate 0 presente momenta nao procedeu a edis;ao
da lei regulamentadora, 0 que impede a geras;ao de efeitos concretos
por parte da referida CGAA. A introdus;ao de urna norma especifica inaplicavel e 0 posterior silencio podem ser urn indicativo da vontade do
legislador3 5 .
portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 505 p. ISBN:
978-972-32-1433-4. pp. 29-32.
33 KREVER, RICHARD. General Report: GAARs. In: LANG, M., et al. GAARs - a key
element o/tax systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD. V. 3, 2016. Cap. 1.
pp. 1-20. ISBN: 978-90-8722-358-8. p. 11.
34 Ver lista "Members of the Inclusive Framework on BEPS, updated: august 2018",
sendo que 0 Brasil faz parte do "Steering Group of the Inclusive Framework on BEPS".
Disponivel em: <http://www.oecd.org/taxlbeps/beps-about.htm#steeringroup>. Acesso
em: 7 set. 2018.
35 No Brasil a norma geral que trata do Direito Fiscal/Tributario (C6digo Tributario
Nacional) veda 0 uso da analogia para a exigencia de tributo nao previsto em lei (art. 108,
panigrafo 1.°), determina 0 uso da interpretayao literal para os casos de isenyoes (art. 111),
determina a aplicayao da interpretayao mais favonivel no caso de sanyoes pecuniarias (art.
112). Ao adotar, em 2001, uma previsao expressa que autorizaria "desconsiderar atos ou
neg6cios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato gerador
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Dessa forma, quando 0 ordenamento jurfdico adotar, de forma
implicita ou explicita, interpretac;ao literal a soluc;ao do problema foi
definida. Caso contnirio, 0 ordenamento prefere aprofundar a analise da
elisao fiscal e nao se satisfaz com a tipicidade cerrada, hipotese em que
serao necessarios fixar outros criterios para abordar 0 problema (segundo
marco).
Em resumo, 0 primeiro marco e a definic;ao de como 0 ordenamento
juridico pretende tratar as situac;5es e elisao fiscal. Identificada essa
escolha legislativa, de forma expressa ou implicita, no sentido de que
(i) todas as vantagens devem ser garantidas, encerra-se a questao e a eleic;ao legislativa deve ser respeitada pelo aplicador do Direito. Esse designio
legislativo e expresso quando optar-se pela versao restritiva do principio
da legalidade ou quando for vedada a analogi a e a interpretac;ao extensiva,
sem qualquer outra previsao.
De outro modo, (ii) a vontade do legislador pode ser a de garantir apenas a vantagem fiscal em alguns casos. Essa escolha sera expressa, quando
editada CGAA, ou implicita, quando 0 ordenamento aceite a aplicac;ao da
analogia, a interpretac;ao extensiva ou for possivel obter tal indicac;ao dos
principios que sustentem 0 sistema legal. Presente tal definic;ao, passa-se
ao segundo marco, abordado no proximo item. Esta baliza imediatamente
posterior exige a identificac;ao dos criterios para segregar, entre as situac;5es de elisao fiscal, a vantagem mantida e aquela sera refutada.
Historicamente varios paises adotaram inicialmente uma visao literal
das normas tributarias. Esse foi 0 caso do Brasil, como uma visao rigida
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigayao tributaria" (art. 116,
paragrafo unico), acabou por postergar tal possibilidade para 0 futuro prevendo que tais
procedimentos serao "estabelecidos em lei ordinaria", sem que nuncao tenha feito. Esse
adendo foi especialmente debatido pelos legisladores e nao constava no projeto de lei original enviado pelo Poder Executivo (sobre 0 processo legislativo ver nota 104). Ou seja,
se antes era necessario interpretar os dispositivos existentes isoladamente, ap6s a inclusao
do paragrafo unico do artigo 116 sem qualquer aplicabilidade, 0 siIencio do legislador
pode ser tornado como intencional, ate eventual regulamentayao - tratando sobre a desconsiderayao dos atos ou neg6cios juridicos realizados pelos sujeitos passivos buscando
a reduyao da carga tributaria.
BRASIL. Lei n.O 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispoe sobre 0 Sistema Tributario
'\acional e institui normas gerais de dire ito tributario aplicaveis a Uniao, Estados e
.\{unicipios. Disponivel em: <http: 'w\vw.planalto.gov.br/ccivil_03/Ieis/L5172.htm>.
Acesso em: 28 abr. 2018.
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e rigorosa sobre 0 principio da legalidade, onde haveria tipicidade cerrada e maior seguran9a juridica. 0 beneficio fiscal que decorria de urn
comportamento que nao fosse contnirio a disposi9ao literal da norma era
considerado legal e perfeitamente aceitaveP6.
Portugal tambem adotava uma doutrina da tipicidade fechada e da
interpreta9ao estrita da lei fiscal. A revisao dessa doutrina dominante e sua
supera9ao demorou urn longo processo, concluido com a introdu9ao de
uma CGAA nQ final dos anos 90. Este marco legislativo que estabeleceu
distin90es mais claras entre a obten9ao de vantagens fiscais que seriam, ou
nao, toleradas. Tal mudan9a foi precedida pela fixa9ao do entendimento
do Poder Judiciario, por intermedio do Tribunal Constitucional, de abandonar a tipicidade cerrada37 •
N a mesma dire9ao 0 Direito Britanico reconheceu, durante muito
tempo, a necessidade de interpretar literalmente as normas fiscais como
forma de garantir seguran9a e confian9a aos sujeitos passivos. A decisao
que melhor representava essa visao (Duke afWestminster v Inland Revenue
Comissioners) reconheceu que 0 neg6cio perpetrado como mera motiva'lao fiscal (obter dedu9ao fiscal sem qualquer outro custo financeiro) era
legitimo, mesmo que reprovavel eticamente. Visao superada com 0 passar

36 SCHaUER!, L. E.; GALENDI JUNIOR, R. A. Brazil. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016.
Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 29, p. 199-231. ISBN: 978-90-8722-422-6.
Ver tambem SCHaUER!, L. E. P1anejamento tributario: limites anorma antiabuso no
direito tributario brasi1eiro. In: OTERO, P.; ARAUJO, F; GAMA, 1. T da. Estudos em memoria do Prof. Doutor 1.L. Saldanha Sanches. v. 3,2011. p. 409-445.
37 Tal inovayao legislativa levou a AT a adotar uma posiyao radicalmente oposta
de que 0 "sujeito passivo deve escolher sempre para os seus negocios a via que proporcione mais receitas ao Estado." Contribuiu para essa evoluyao a rejeiyao pelo Tribunal
Constitucional da concepyao da tipicidade fechada em materia fiscal, permitindo que 0
legislador adotasse tipos abertos nas quest5es tributarias ("AcTC n.o 756/95 ReI.: Sousa
Brito, de 20.12.1995"). Ao afastar 0 "ultra-garantismo" da tipicidade fechada, a decisao
acabou por deixar em segundo plano a preocupayao com a seguranya juridica, segundo
SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fisca1ista no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal
do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. jul/dez, p. 227-266, 2010/2. ISSN ISSN - 1807-3840.
Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/view/1209>.Acesso em: 16 mar.
2018. p. 249.
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dos anos 38 . Em 2013 0 Reino Unido introduziu em ser ordenamento uma
CGAN9.
Ja utilizou 0 mesmo criterio a Espanha40 , Italia41 , entre outros. Visao
superada nos paises mencionados, salvo 0 caso do Brasil que se encontra
em urn momenta de indefini<;ao.
o exemplo do sistema legal da Dinamarca42 e interessante para perceber a forma que um sistema prioritariamente literallida com a elisao
fiscal. Ele nao possui uma CGAA e sua jurisprudencia e extremamente
timida em reconhecer casos de abuso fiscal. No sistema fiscal dinamarques ha a previsao de emissao de decisoes vinculantes ("tax rulings" ou
"binding rulings") sobre planejamentos tributarios concretos. Segundo
Jakob Bundgaard e Peter Koerver Schmidt43 , tem sido observado em
varias ocasioes a concessao de decisoes vinculativas favoraveis aos contribuintes, mas com a emissao simultanea de um projeto de lei que visa
38 COURINHA, G. L. A chiusula geral anti-abuso no direito tributario: contributos
para a sua compreensao. Coimbra: Almedina, 2009. Pp. 27-42.
39 Seyoes 206 a 215 do Ato das Finanyas de 2013. Disponivel em: <http://www.
legislation.gov.uklukpga/2013/29/part/5/enacted>. Acesso em: 23 ago. 2018. FREEDMAN,
J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. Asia-Pacific Tax Bulletin.
The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho 2014. Disponivel em: <http://ssm.
comlabstract= 2488541>. Acesso em: 23 ago. 2018.
40 Antes da utilizayao da Fraude a la ley 0 Direito espanhol permitia ao contribuinte a utilizayao de quaisquer meios (artificiais, inadequados, contratos disfuncionais
etc.) para a reduyao da tributayao, desde que nao houvesse violayao direta ao texto legal.
COURINHA, G. L. A clausula geral anti-abuso no direito tributario: contributos para a sua
compreensao. Coimbra: Almedina, 2009. pp. 53-58.
41 A posiyao que acatava a licitude dos planejamentos tributarios foi alterada em
2005 com 0 julgamento do caso n.o 20816 pela Suprema Corte italiana e, posteriormente,
nos julgamentos n.O 20.398 e n.O 22.932. Em 2008 a Suprema Corte da Italia (julgamento n.o 30.055 e 30.057) identificou 0 principio do abuso do direito no artigo 53 da
Constituiyao, que trata do principio da capacidade contributiva e da progressividade da
tributayao. SCHOUERI, L. E. Planejamento tributario: limites anorma antiabuso no direito
tributario brasileiro. In: OTERO, P.; ARAUJO, F; GAMA, J. T da. Estudos em mem6ria do
Prof. Doutor 1.L. Saldanha Sanches. v. 3, 2011. p. 418-419.
42 BUNDGAARD, 1.; SCHMIDT, P. Denmark. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU REPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam:
IBFD, v. 15,2017. Cap. 12, p. 261-284. ISBN 978-90-8722-422-6. pp. 261-267.
43 BUNDGAARD, 1.; SCHMIDT, P. Denmark. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU REPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam:
IBFD, v. 15,2017. Cap. 12, p. 261-284. ISBN 978-90-8722-422-6. pp. 267-268.
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alterar a legislayao fisca1 44 com objetivo de evitar a me sma tecnica de
planejamento tributario. Assim, e mantida a vinculayao ao texto literal
da norma e os casos de eli sao fiscal futuros sao impedidos com base em
alterayoes legislativas especificas das normas fiscais (fechamento das
lacunas nao intencionais), sem a necessidade de uma CGAA ou de uma
doutrina jurisprudencial ativa.
Na proporyao de exemplos citados nota-se uma tendencia45 de tratar a elisao fiscal como uma conduta (ii) inaceitavel para fins fiscais 46 e
de impor limites a essa pratica. Essa vi sao ganhou contomos e ayoes alinhadas ao ser tratada de forma conjunta pelos paises. 0 projeto BEPS47
(Base Erosion and Profit Shifiing48), endossado pelo G20 49 , dedicou a
Ayao 6 ao problema da elisao e evasao fiscais ("Preventing the Granting
44 Para Ekkehart Reimer sempre que possivel, e no menor tempo, 0 proprio parlamento
deve declarar quais as modalidades tipicas de abuso e quais sao toleraveis. IS50 precisa ser
feito pela concretizayao legislativa de regras antiabuso para arranjos. REIMER, E. Germany.
In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual
congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15, 2017. Cap. 15. pp. 343-381.
ISBN: 978-90-8722-422-6. pp. 348-349.
45 SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007. 586
p. ISBN: 978-972-32-1511-3. p. 157.
46 "[ ... J so em paises com graus intermediarios ou reduzidos de desenvolvimento e
que nao existem uma qualquer clausula geral contra 0 abuso de direito, tudo sendo possivel ao contribuinte." SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra,
2007.586 p. ISBN 978-972-32-1511-3. p. 160.
47 OECD. Organizayao para a Cooperayao e Desenvolvimento Econ6mico. Plano
de ayao para 0 combate a erosao da base tributaria e a transferencia de lucros. Paris:
OECD Publishing, 2014.52 p. ISBN: 978-92-64-20779-0. Disponivel em: <http://dx.doi.
org/l0.1787/9789264207790-pt>. Acesso em: 26 mar. 2018.
48 Erosao da base tributaria e transferencia de lucros OECD. Organizayao para a
Cooperayao e Desenvolvimento Econ6mico. Plano de ayao para 0 combate a erosao da
base tributaria e a transferencia de lucros. Paris: OECD Publishing, 2014. 52 p. ISBN:
978-92-64-20779-0. Disponivel em: <http://dx.doi.org/l0.1787/9789264207790-pt>.
Acesso em: 26 mar. 2018.
49 "1. We, the Leaders ofthe G20, met in St Petersburg on 5-6 September 2013, united by our continued commitment to work together to strengthen the global economy. [ ... J
6. As Leaders of the world's largest economies, we share responsibility for reinforcing the open and rules-based global economic system. We are committed to working
cooperatively to address key global economic challenges: [... JCross-border tax evasion
and avoidance undermine our public finances and our people's trust in the fairness ofthe
tax system. Today, we endorsed plans to address these problems and committed to take
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of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final
Report")50. Apesar dos esfon;os estarem voltados a tributayao internacional, a iniciativa aprofundou os debates tambem no ambito interno dos
paises sobre como tratar 0 tema elisao fiscal.

3. MEIOS DE DEFINI<;AO DOS CRITERIOS - SEGUNDO MARCO

Nao basta definir que 0 ordenamento juridico (ii) nao deseja garantir a vantagem fiscal no caso de elisfio fiscal (primeiro marco), deve-se
escolher urn nivel de tolerancia a essa pnitica. 0 segundo marco se materializa e se exterioriza quando 0 sistema fiscal for mais permissivo ou mais
rigido em relayao a essa pratica por meio do criterio51 eleito para avaliar
em quais casos de elisao fiscal a vantagem sera tolerada e em quais ela
sera intoleravel/inaceitavel. Os meios de definiyao desses limites/criterios
sao: deixar essa decisao ao cargo da (ii.a) evoluc;;ao jurisprudenciaP2, ou
(ii.b) editar uma norma (CGAA) por via legislativa.
A eleic;;ao por urn meio especifico (legislativa ou judicial) varia
de acordo com os ordenamentos juddicos, suas experiencias e

steps to change our rules to tackle tax avoidance, hannful practices, and aggressive tax
planning. [... J
Addressing Base Erosion and Profit Shifting, Tackling Tax Avoidance, and
Promoting Tax Transparency and Automatic Exchange of Infonnation
50. In a context of severe fiscal consolidation and social hardship, in many countries ensuring that all taxpayers pay their fair share of taxes is more than ever a priority.
Tax avoidance, hannful practices and aggressive tax planning have to be tackled. [ ... J".
Disponivel em: <http://www.g20.utoronto.caJ2013/Saint_Petersburg_f>eclaration_ENG.
pdf>. Acesso em: 21 ago. 2018.
50 OECD. Organizayiio para a Cooperayiio e Desenvolvimento Economico.
Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action
6 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris:
OCDE Publishing, 2015. 104 p. ISBN: 9789264241695. Disponivel em: <http://dx.doi.
org/lO.I787/9789264241695-en>. Acesso em: 23 mar. 2018.
51 Niio e objeto do presente estudo a analise dos criterios em si, mas estudar os
meios disponiveis para sua definiyao: CGAA e doutrinas de interpretayao judicial. 0 tema
merece urn estudo dedicado exclusivamente a esse objeto.
52 Equivalente as "doutrinas de interpretayiio" para DOURADO, A. P. Govemayiio
fiscal global. Coimbra: Almedina. 2017'3. ISBN: 978-972-40-7044-5. p. 58.
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influencias53 • No entanto, as altemativas adisposic;ao do Poder Legislativo
sao muito mais amplas, em virtude da discricionariedade (politica juridica/legislativa) e do principio da legalidade, do que aquelas oferecidas
ao Poder ludiciario. Por exemplo, PortugaP4, Espanha55 e Brasip6 nao
53 FREEDMAN, I. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. In:
Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Iunho 2014.
Disponivel em: <http://ssrn.comlabstract= 2488541>. Acesso em 23 ago. 2018.
54 Cf. SA.NTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, eli sao fiscal: 0 fiscalista
no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade
Federal do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. jul/dez, p. 227-266, 2010/2. ISSN ISSN ~ 18073840. Disponivel em: <www.periodicos.ufc.brlnomos/artic1e/viewI1209>.Acesso em: 16
mar. 2018. p. 244. Ver artigo 11.°, n.o 4 da LGT: "Interpretayao
I ~ Na determinayao do sentido das normas fiscais e na qualificayao dos factos a
que as mesmas se aplicam sao observadas as regras e principios gerais de interpretayao
e aplicayao das leis.
2 ~ Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos pr6prios de outros ramos
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que ai tern, salvo
se outro decorrer directamente da lei.
3 ~ Persistindo a duvida sobre 0 sentido das normas de incidencia a aplicar, deve
atender-se a substancia econ6mica dos factos tributarios.
4 ~ As lacunas resultantes de normas tributarias abrangidas na reserva de lei da
Assembleia da Republica nao sao susceptiveis de integrayao anaI6gica." PORTUGAL.
DL n.o 398, de 17 de Dezembro de 1998. Aprova a lei geral tributaria que enuncia e define
os principios gerais que regem 0 direito fiscal portugues e os poderes da administrayao
tributaria e garantias dos contribuintes. [S.!.]: [s.n.], 1998. Disponivel em: <http://www.
pgdlisboa.pt/leis/lei~mostra~articulado.php?nid=253&tabela=leis&ficha= I &pagina= I
&so miolo=>. Acesso: 24 mai. 2018.
55 "Articulo 14. Prohibici6n de la analogia.
No se admitira la analogi a para extender mas alia de sus terminos estrictos el
ambito del hecho imponible, de las exenciones y demas beneficios 0 incentivos fiscales." ESPANHA. Ley 58/2003, de 17 de dezembro de 2003. Ley General Tributaria.
Disponivel em: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23186>. Acesso
em: 28 ago. 2018.
56 Cf. CTN, artigo Ill, inciso I e paragrafo 1.0: "Art. 108. Na ausencia de disposiyao
expressa, a autoridade competente para aplicar a legislayao tributaria utilizara sucessivamente, na ordem indicada: I ~ a analogia; II ~ os principios gerais de direito tributario;
III ~ os principios gerais de direito publico; IV ~ a equidade.
§ 1.°0 emprego da analogia nao podera resultar na exigencia de tributo nao previsto em lei.
§ 2.° 0 emprego da equidade nao podera resultar na dispensa do pagamento de tributo devido." BRASIL. Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispoe sobre 0 Sistema
Tributario Nacional e institui normas gerais de direito tributario aplicaveis aUniao, Estados
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utilizam a analogia para tributar urn caso concreto quando nao M previsao legal para a situa~ao, hip6tese em que 0 Poder Judiciario nao poderia
permitir a tributa~ao sem urna autoriza~ao legislativa.
Por outro lado, 0 Poder Legislativo, ao reconhecer a existencia do
hiato legal nao intencional, pode editar urna norma especifica, suprir a
lacuna e passar a tributar os novos fatos. Nesse sentido, Ana Paula Dourado
defende que as CGAA sao mais do que meras ferramentas interpretativas
e podem abranger situa~oes fora do alcance dos metodos interpretativos
isolados57 • Mesmo que fosse permitida a integra~ao anal6gica da norma
fiscal ao Poder Judiciario, 0 leque de op~oes it disposi~ao do Legislativo
para fixar urna CGAA seria mais abrangente.
Tambem deve ser considerado 0 tipo de ordenamento juridico e as
solu~oes comurnente adotadas. Nos paises em que os precedentes judiciais
sao parte central da evolu~ao do ordenamento juridico, normalmente common law, as vias interpretativas/jurisprudenciais estarao mais presentes.
Nos paises com tradi~oes normativas, tipicas do modelo continental-europeu (civil law), as CGAA estabelecidas pelo Poder Legislativo serao
incorporadas mais facilmente 58 • Tais meios sao formas de extemar os criterios para segregar as vantagens aceitaveis das inaceitaveis pelos diferentes
ordenamentos juridicos. Restando claro que cada urn desses meios sao
veiculos para fixar os criterios (segundo marco) para analise das vantagens obtidas mediante elisao fiscal, cabe algumas reflexoes sobre ambas.
3.1. Meio jurisprudencial: doutrina de interpreta~ao

Para alguns autores as previsoes legislativas (CGAA) sao dispensaveis, sendo as ferramentas de interpreta~ao suficientes para atacar 0
•
problema da eli sao fisca15 9 •
e Municipios. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/1eisIL5172.htm>.
Acesso em: 28 abr. 2018.
57 DOURADO, A. P. Govema9ao fiscal global. Coimbra: Almedina, 2017/3. ISBN:
978-972-40-7044-5. p. 14l.
58 SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007. 586
p. ISBN: 978-972-32-1511-3. p. 162.
59 Nesse sentido ver NABAIs, J. C. Direito fiscal. 8. ed. Coimbra: Almedina, 2015.
611 p. ISBN 978-972-40-6008-8 pp. 209-214. Para 0 referido autor 0 resultado das CGAA
pode ser atingidos por vias interpretativas.
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Nos ordenamentos em que nao hi positivayao de uma CGAA, com
a definiyao de criterios para separar os atos e negocios geradores de vantagem fiscal que devem ser aceitos pelo ordenamento juridico, daqueles
que nao devem, a AT po de tentar utilizar os institutos de direito privado,
que posteriormente serao avaliados pelo Poder Judiciario. Normalmente a
AT recorre aferramentas de outros ramos do direito, como por exemplo a
adaptayao dos conceitos de vieio, simulayao ou fraude (de fato e de direito)
do Direito Ciyil, e aplica seus efeitos para fins tributarios 60 . Seria 0 equivalente a apertar urn parafuso com uma faca. As ferramentas do direito
privado nao sao as ideais para fins tributarios, ramo que envolve outros
interesses e principios. Mas 0 problema precisa ser trabalhado, mesmo
quando nao estao disponiveis as ferramentas ideais, caso essa seja a opyao
do ordenamento (primeiro marco). Como sera tratado no proximo item,
os instrumentos adisposiyao do Poder Legislativo sao muito mais amp los
que aqueles implementados em uma interpretayao jurispmdencia161 •
o Poder Judiciario pode trabalhar 0 problema em duas frentes distintas: na analise de casos concretos, com a fixayao de parametro (segundo
marco) do que e, ou nao, aceitavel na atuayao do particular que utiliza
o fenomeno da elisao fiscal para obter uma vantagem; e na definiyao
da forma de aplicayao do principio da legalidade em materia tributaria, aceitando tipicidades mais abertas 62 , em contraposiyao aos tipos
60 0 autor do presente texto entende dificil conciliar a posi9ao que considera os
atos viciados sob a 6tica do direito civil, mas mantem seus efeitos vaIidos, tendo como
(mica consequencia a cobran9a dos creditos tributarios. Neste sentido ver SCHOUER!, L.
E. Planejamento tributario: limites it norma antiabuso no direito tributario brasileiro. In:
OTERO, P.; ARAUJO, F; GAMA, J. T da. Estudos em mem6ria do Prof. Doutor lL. Saldanha
Sanches. v. 3, 2011. p. 415-445.
61 "todavia, se 0 legislador nao esta, a nosso ver, impedido de admitir, dentro de
certos limites, a integra9ao de lacunas no dominio das normas integrantes da reserva de lei
fiscal, ja os aplicadores de tais normas, a administra9ao tributaria, 0 juiz e os particulares
(enquanto 'administram' impostos), estao em absoluto proibidos por aquele preceito [artigo
11, n.o 4] da LGT, de integrar tais lacunas." NABAIS, J. C. Direito fiscal. 8. ed. Coimbra:
Almedina, 2015.611 p. ISBN 978-972-40-6008-8 p. 208.
62 Na visao de Saldanha Sanches os tipos abertos representam uma evolu9ao do
sistema fiscal em que, em uma primeira fase, 0 legislador, infiuenciado pelo formalismo
do Direito Civil, utiliza neg6cios tipicos (estruturais) para a incidencia tributaria, como
o passar do tempo adota tipos ligados aos resultados economic os (funcionais). SANCHES,
J. L. S. Os limites ao planeamento fiscal: substiincia e forma no direito fiscal portugues,
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fechados 63 • As OP90es disponiveis ainda podem funcionar de forma conjunta como nos casos em a CGAA (marco 1) nao possui todos criterios
expressos para segregar 0 aceitavel do inaceitavel64 (marco 2) e 0 Poder
Judiciario deve integrar a norma e avaliar a forma como ela deve ser aplicada no caso concreto 65 , fixando tais criterios.
No entanto, a interpreta9ao jurisprudencial nao deve servir para que
o Judiciario ocupe a posi9ao do Legislativo e reescreva a Lei fiscal substantiva/material para 0 que "deveria ser" 0 texto normativo. 0 principio da
legalidade, que exige a autoriza9ao legislativa para a exigencia de tributos,
nao e desconsiderado. Ela nao apaga a linha que divide as atividades tipicas
de cada urn dos poderes. Por exemplo, na Rolanda a doutrina jurisprudencial ''fraus legis" nao busca servir como mecanismo de corre9ao das leis
elaboradas de forma pouco cuidadosa por parte do legislador. Nao sendo
possivel invoca-la, por exemplo, nos casos em que 0 legislador estava
comuniUlrio e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 505 p. ISBN: 978-97232-1433-4. pp. 54-56.
63 Cf. SANCHES, J. L. S. As duas constituiyoes - nos dez anos da chiusu1a gera1 anti-abuso.In: SALDANHA SANCHES, J. L.; GAMA, D. S. D.; GAMA, J. T. D. Reestruturayao de
empresas e 1imites do p1anejamento fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. pp. 40-61.
64 "At the core of any GAAR is the question of how to draw the line between behaviour that is to be classed as acceptable mitigation and that which is to be struck down
as abusive." FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance.
In: Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho
2014. Disponive1 em: <http://ssm.com/abstract= 2488541>. Acesso em: 28 ago. 2018.
pp.169-170.
65 Esse seria 0 caso brasileiro se a CGAA introduzida em 2001 estivesse apta a gerar
efeitos. 0 texto normativo proposto e aprovado nao possui 0 e1emento mais importante
de uma clausu1a gera1 antiabuso, qual seja, 0 criterio de distinyao (segundo marco) ente 0
aceitave1 e inaceitave1 em materia de vantagem fiscal, apenas faz referencia it possibilidade
de desconsiderayao de determinados atos para fins fiscais: "Art. 116. [... ] Paragrafo unico.
A autoridade administrativa podera desconsiderar atos ou neg6cios juridicos praticados
com a fina1idade de dissimu1ar a ocorrencia do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigayao tributaria, observados os procedimentos a serem
estabe1ecidos em lei ordinaria."
A parte final da previsao, que condiciona a aplicayao da norma aos "[ ... ] procedimentos a serem estabe1ecidos em lei ordinaria.", nunca foi regu1amentada e, por tal razao,
nao possui aplicabilidade. BRASIL. Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispoe sobre
o Sistema Tributario Naciona1 e institui normas gerais de dire ito tributario ap1icaveis a
Uniao, Estados e Municipios. Disponive1 em: <http://www.p1analto.gov.brlccivil_03/leis/
L5172.htm>. Acesso em: 28 abr. 2018.

194
Revista de Finam;:as Publicas e Direito Fiscal

ciente dos riscos de elisao fiscal envolvidos no momento da elabora9ao
do texto normativo, mas nao enfrentou 0 tema adequadamente66 . Assim,
e importante que 0 Poder Judiciario reconhe9a seus proprios limites em
rela9ao ao de texto de institui9ao do tributo e nao ceda atenta9ao de tomar
a caneta das maos do Legislativo.
As doutrinas jurisprudenciais, que contem os criterios interpretativos,
variam nos ordenamentos juridicos e, normalmente, estao relacionadas
com a linha evolutiva do proprio direito nacional. Muitas vezes a figura
utilizada por urn pais se aproxima das adotada em outro, variando apenas
a denomina9ao. Comumente sao aplicadas as figuras dafraude a lei, do
abusa de dire ita (de normas ou formas juridicas)67 e da substancia sabre
afarma.
A OP9ao entre normas legislativas ou doutrinas de interpreta9ao judiciais tambem demonstra a forma de amadurecimento do sistema juridico
no trato da elisao fiscal. A Rolanda possui uma CGAA68 na legisla9ao
(clausula "richtige heffing"), mas nao faz usa dela desde 1980, preferindo
recorrer a doutrina jurisprudencial ''fraus legis" (fraude alei). Parte dessa
OP9ao decorre das amarras que a CGAA holandesa estabelece. Ela possui
urn procedimento proprio, autoriza9ao especial e permite apenas que se
ignore determinadas transa90es, enquanto a interpreta9ao jurisprudencial
autoriza a elimina9ao de transa90es especificas ou a sua substitui9ao por
outra que melhor represente 0 ocorrido69 .
66 WILDE, M. D.; WISMAN. Netherlands. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam:
IBFD, v. 15,2017. Cap. 19. ISBN 978-90-8722-422-6. p. 482.
67 Cf. SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista
no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade
Federal do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. jul/dez, p. 227-266, 2010/2. ISSN: 1807-3840.
Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/viewI1209>. Acesso em: 16 mar.
2018. p. 249.
68 A disposiyao do artigo 31 da Lei Geral Tributaria holandesa preve que "as transayoes que se prove - com base no facto de nao possuirem urn efeito substancial nas
relayoes (econ6micas) actuais (do contribuinte), ou com base noutros factos ou circunstiincias - seriam omitidas caso nao evitassem a sujeiyao total ou parcial ao imposto, nao
serao consideradas aquando da tributayao." COURINHA, G. L. Achiusula geral anti-abuso
no direito tributario: contributos para a sua compreensao. Coimbra: Almedina, 2009. p. 42.
69 WILDE, M. D.; WISMAN. Netherlands. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam:
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De outro lado a doutrina ''fraus legis" esta bastante sedimentada no
sistema holandes desde sua incorpora<;ao pela Suprema Corte em 192670 e
serve como uma maxima interpretativa dos casos de elisao fiscal. Diferente
das CGAA, a jurisprudencia vai se adequando as evolu<;oes e realidades
que se apresentam ao Poder Judiciario. Essa li<;ao demonstra a necessidade
de constante atualiza<;ao das ferramentas para lidar com a elisao fiscal,
sejam legislativas ou jurisprudenciais. Do mesmo modo, assim como ocorreu com no sistema espanhol referido no item seguinte71 , a Autoridade
Fiscal buscara contomar as normas da CGAA quando existirem modos
mais faceis ao seu alcance.
Exemplo de caminho inverso, que parte de uma interpreta<;ao jurisprudencial e chega a uma CGAA, e 0 da evolu<;ao ocorrida no Reino
Unido 72. Na decada de 1980 varias decisoes judiciais apontavam para
urna abordagem antielisao fiscal conhecida como "the new approach". No
entanto, nos julgamentos posteriores houve mudan<;as de posi<;oes com
vit6rias importantes dos contribuintes que levaram 0 tribunal a afirmar
que nunca houve a fixa<;ao de uma regra jurisprudencial, mas uma mera
interpreta<;ao do Direito. A incerteza levou a proposta de uma CGAA
em 1998, que acabou rejeitada. 0 tema voltou a discussao e em 2011 foi
criado urn grupo de estudos para identificar se 0 Reino Unido deveria adotar uma CGAA. 0 relat6rio final dessa analise 73, apoiado por empresas e
profissionais, recomendou a ado<;ao de uma regra antiabuse (antiabuso) e
propositadamente nao utilizou a expressao elisao fiscal (avoidance) para
destacar a natureza moderada da sugestao. Em 2013, ap6s uma consulta
IBFD, v. 15,2017. Cap. 19. ISBN 978-90-8722-422-6. pp. 477-478.
70 WILDE, M. D.; WISMAN. Netherlands. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam:
IBFD, v. 15,2017. Cap. 19. ISBN 978-90-8722-422-6. pp. 478-479.
71 Ver nota n.o 107.
72 FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance.
In: Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho
2014. Disponivel em: <http://ssm.comlabstract= 2488541>. Acesso em: 29 ago. 2018.
pp. 168-170.
73 Ver integra do relat6rio AARONSON, G. GAAR Study: A study to consider whether a general anti-avoidance rule should be introduced into the UK tax system. London:
HM Treasury, 2011. 74 p. ISBN 978-1-84532-927-3. Disponivel em: <htlp:llwebarchive.
nationalarchives.gov.ukI20130605083650lhttp://www.hm-treasury.gov.ukId1gaar_finaIJ>.
Acesso em: 23 ago. 2018.
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publica, 0 Reino Unido adotou uma CGAA. Essa escolha tambem foi
influenciada pela Recomendac;ao da Uniao Europeia de 2012 74 para que
os Estados-Membros incluissem uma CGAA em seus ordenamentos juridicos nacionais.
Caminho semelhante adotou os Estados Unidos daAmerica75 • 0 pais
tradicionalmente evita a adoc;ao de CGAA ou outras que permitam a AT
reclassificar ou requalificar transac;5es de forma distinta do contribuinte,
especialmente regras antiabuso de largo espectro baseadas na intenc;ao
subjetiva. A ausencia de CGAA forc;ou os tribunais a analisar situac;5es
que nao eram cobertas c1ausulas especiais antiabuso 76 e os casos sao
decididos com base em doutrinas desenvolvidas partindo de principios e
regras antiabuso gerais. Passo seguinte essas doutrinas ficam disponiveis
para a aplicac;ao da AT.
A origem hist6rica77 esta no caso Gregory v. Helvering78, de 1934, em
que urn contribuinte tentou converter dividendos ordinarios em ganhos de
capital por meio de uma cadeia de transac;5es como 0 unico prop6sito fiscaF9. A Suprema Corte dos Estados Unidos confrontou (i) a reorganizac;ao
societaria realizada com a finalidade fiscal com (ii) a norma de isenc;ao e
74 CONSELHO DA UNLI\O EUROPEIA. C(2012) 8806 final, Commission recommendation of 6.12.2012on aggressive tax planning. Uniao Europeia. Bruxelas, p. 6. 2012.
75 BRAUNER, Y. United States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the
EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD,
v. 15,2017. Cap. 29, p. 779-801. ISBN 978-90-8722-422-6.
76 Ha regras especiais antiabuso em materia de preyos de transferencia. Cf.
BRAUNER, Y. United States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS
context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017.
Cap. 29, p. 779-801. ISBN: 978-90-8722-422-6. pp. 790-792.
77 SANTOS, R. T. 0 desvirtuamento da teoria do proposito negocial: da origem no
Caso Grgory vs. Helverinh ate a sua aplicayao no ordenamento juridico brasileiro. In:
Revista Dialetica de Direito Tributario, v. 243, p. 126-145, dezembro 2015.
78 "293 U.S. 465 (1935)". Disponivel em: <https:llcaselaw.findlaw.comlus-supreme-court/293/465.html>. Acesso em: 30 ago. 2018.
BRAUNER, Y. United States. In: DOURADo, A. P. Tax avoidance revisited in the EU
BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,
2017. Cap. 29, p. 779-801. ISBN: 978-90-8722-422-6.
79 "Aiken Ind. v. Comm'r, 56 T.C. 925 (1971)". BRAUNER, Y. United States. In:
DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU REPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 29, p. 779-801. ISBN:
978-90-8722-422-6. pp. 788-789.
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(iii) 0 proposito negocial. Como a norma de isew;ao expressamente exigia que a reorganizayao estivesse ligada com urn plano de reorganizayao
(''pursuance of a plane of reorganization "), a ausencia desse proposito/
plano negocial demonstrava a inaplicabilidade desse beneficio, por contrariar a finalidade da norma80 • Assim, 0 tribunal ignorou as operayoes
pela falta de "proposito comercial". Tal requisito e, por vezes, tratado de
forma conjunta como outras doutrinas e, em outros casos, como requisito separad0 81 •
Posteriormente, em 1971,0 principio da "substancia sobre a forma"
foi desenvolvido e utilizado para incluir uma variedade de doutrinas
derivadas e tecnicas com propositos similares. Tal principio tern sido
amplamente empregado no contexto intemacional para desconsiderar
entidades intermediarias utilizadas para obter vantagens dos tratados tributarios ("conduits" e "treaty shopping"). 0 caso representativo nesta
area e 0 Aiken Industries v. Comissari0 82 .
A doutrina "sham" e outra apresentayao da doutrina da "substancia
sobre a forma". Pode ser dividida em "sham entity" (entidade simulada)
e "sham transaction" (transayao simulada). 0 caso representativo da primeira e Higgins v. Smith, onde 0 contribuinte vendeu valores mobiliarios
com prejuizo para uma sociedade da qual detinha 100% de participayao.
o tribunal desconsiderou a sociedade, fez uma analogia com 0 caso
80 Segundo Saldanha Sanches, a decisao da Suprema Corte Americana teve como
urn dos suportes a doutrina oriunda do direito de patentes. Debatia-se se urn novo pedido
de patente deveria afastar 0 direito de urna patente antiga quando, apesar de diferen<,:as
formais, a nova conduzia a efeitos equivalentes. No julgamento adotou-se a "doutrina dos
equivalentes" para proteger registros antigos. Assim, a doutrina migou do direito de patentes para 0 direito fiscal. Segundo 0 referido autor, "Na verdade, se num caso se tratava da
defesa de direitos privados que seriam prejudicados se uma mera mudan<,:a de forma Ihes
retirasse direitos ja adquiridos, no outro tratava-se de impedir que meras formas legais
impedissem a aplica<,:ao de uma norma de incidencia." SANCHES, J. L. S. Os limites ao
planeamento fiscal: substiincia e forma no direito fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 505 p. ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 74-75.
81 BRAUNER, Y. United States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the
EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD,
v. 15,2017. Cap. 29, p. 779-80l. ISBN: 978-90-8722-422-6. pp. 787-788.
82 BRAUNER, Y. United States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the
EU BEPS context: EATLP annllal congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD,
Y. 15,2017. Cap. 29. p. ;-9-8IH. 1SB___ : 9 7 8-90-8722-422-6. Pp 787-789.
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Gregory e afirmou que na transayao "nao havia alterayao de controle
ou alterayao do fluxo de beneficios economicos". 0 tribunal sempre foi
muito cauteloso ao aplicar a doutrina limitando-a aos casos em que nao
havia prop6sitos comerciais para a existencia da entidade. Sendo a regra
a personalidade juridica e somente a desconsiderando em casos de singular simulaya0 83 •
A doutrina "step transaction" busca reunir e analisar conjuntamente
as etapas fonnalmente separadas de uma transayao com finalidade unica.
Esta ligada ao caso Del Commercial Properties Inc. v Commissioner of
Internal Revenue e e uma variayao da doutrina da "substancia sobre a
forma". Para sua implementayao sao aplicados tres testes alternativos: 0
"compromisso de ligayao" ("binding commitment"), e verificado se uma
vez realizado 0 primeiro passo, os demais sao obrigat6rio (se a serie de
passos formalmente separados estao vinculados); teste da "dependencia
mutua" ("mutual interdependence"), havera a uniao dos passos se e1es
forem "tao interdependentes que as relayoes juridicas criadas por uma
transayao seriam infrutiferas sem a conclusao das demais etapas"; teste
do "resultado final" ("end result"), serao reunidos os passos se a intenyao
das partes no inicio da transayao foi de alcanyar urn resultado especifico
e todos os passos foram dados para chegar a esse resultad0 84 •
Apesar da tradiyao da interpretayao jurisprudencial dos casos de
abuso, os Estados Unidos da America acabaram por editar uma norma
legislativa com a codificayao da doutrina da substancia economica, anteriormente utilizada de maneira nao uniforme pelos tribunais. A norma
resulta de urn longo debate sobre a forma de aplicayao da doutrina85 •

83 BRAUNER, Y. United States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the
EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD,
v. 15,2017. Cap. 29, p. 779-801. ISBN: 978-90-8722-422-6. 787-788.
84 BRAUNER, Y. United States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the
EU BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD,
v. 15,2017. Cap. 29, p. 779-801. ISBN: 978-90-8722-422-6. pp. 787-790.
85 A norma (se<;ao 7701(0)) entrou em vigor ap6s 30 de maryo de 2010, razao pela
qual ainda e dificil avaliar seu impacto na jurisprudencia, segundo BRAUNER, Y. United
States. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual
congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 29, p. 779-801.
ISBN: 978-90-8722-422-6. pp. 784-786. Norma. Disponivel em: <https://www.1aw.cornell.edu/uscode/text/26/7701>. Acesso em: 4 set. 2018.
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A evo1uyao do tratamento da elisao fiscal pe10s direitos ing1es e
americano mostra urn mesmo caminho. Ambos davam preferencia it
interpretayao jurisprudencia1 desenvo1vida durante longo periodo, mas
acabaram por adotar normas 1egis1ativas. Essa tendencia86 tambem e perceptive1 nos demais paises da Uniao Europeia, inicia1mente em virtude da
Recomendayao do Conse1ho da Uniao Europeia de 2012 87 e tomando-se
obrigat6ria com a Diretiva de 2016 (ATAD)88.
A adoyao de previsoes 1egis1ativas antiabuso pe10s paises tambem foi
impu1sionada pe10 Instrumento Multilateral, fruto do Projeto BEPS, que
inc1uiu uma CGAAno artigo 7.°, mlmero 189. Atejunho de 2018 aOCDE
considerava que a nova regra antiabuso seria incorporada a mais de 1.360
tratados intemacionais para evitar a bitributayao 90 . Por fim, a normatizayao do tratamento do abuso ganhou seu ultimo capitulo com a inc1usao
do artigo 29, nUmero 9 na Convenyao Mode1o da OCDE 2017 91 . Todos
86 !<REVER, RICHARD. General Report: GAARs. In: LANG, M., et al. GAARs - a key
element of tax systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD. V 3,2016. Cap.
1. pp. 1-20. ISBN: 978-90-8722-358-8. p. 20.
87 CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA. C(2012) 8806 final, Commission recommendation of6.12.20120n aggressive tax planning. Uniao Europeia. Bruxelas, p. 6. 2012.
88 CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA. DIRETIVA (UE) 2016/1164 de 12
de Julho de 2016: estabelece regras contra as pniticas de elisao fiscal que tenham incidencia direta no funcionamento do mercado intemo. Bruxelas: [s.n.], 2016. Ll9311-14
p. Disponivel em: <http://eur-lex.europa.eullegal-contentIPTITXTIELII?eliuri=eli:dir:20
16: 1164:oj>. Acesso em: 9 maio 2018.
89 "[1. Nao obstante quaisquer disposi90es de urna Conven9ao Fiscal Coberta,] Urn
beneficio ao abrigo de uma conven9ao fiscal coberta nao deve ser conferido relativamente
a urn tipo de rendimento ou de capital se for razoavel concluir, tendo em conta todos os
factos e circunstancias relevantes, que a obten9ao do beneficio era urn dos principais objetivos de urn esquema ou opera9ao que resultou direta ou indiretamente ~esse beneficio, a
nao ser que se conclua que a atribui9ao desse beneficio, nestas circunstilncias, estaria de
acordo com 0 objeto e finalidade das disposi90es relevantes da conven9ao fiscal coberta."
Tradu9ao contida na obra DOURADO, A. P. Governa9ao fiscal global. Coimbra: Almedina,
2017/3. ISBN 978-972-40-7044-5. p. 72.
90 OECD. Progress report july 2017 -june 2018, OECD/G20 Base Erosion and Profit
Shifting Project. Paris: OCDE Publishing, 2018. p. 19. Disponivel em: <http://www.oecd.
org/taxlbeps/inclusive-framework -on-beps-progress-report-july-20 17-june-20 18.pdf>.
Acesso em: 08 ago. 2018.
91 "9. Notwithstanding the other provisions ofthis Convention, a benefit under this
Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that
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esses acontecimentos materializam a tendencia de tratar a elisao fiscal,
para aqueles paises que entende que esse e urn problema a ser combatido,
por meio da ado<;ao de uma previsao legislativa (CGAA).

3.2. Meio legislativo: chiusula geral antiabuso

Como regra, 0 ordenamento juridico que adota uma CGAA92 estabelece os dois marcos conjuntamente. Indica que nem todas as vantagens
sao aceitaveis (marco primario) e quais sao os criterios para distinguir
uma das outras (marco secundario). Existindo tais elementos nao deve
haver duvida sobre a necessidade de respeitar essa vontade do legislador
de combater a elisao fiscal por meio dos parametros fixados.
A previsao legal instituida por via legislativa expressamente possibilita a AT a avaliar os atos e negocios juridicos segundo criterios
previamente estabelecidos na c1ausula geral antiabuso (CGAA). No
entanto, este sera urn "poder juridicamente balizado"93, com salvaguardas94
benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted
directly or indirectly in that benefit, unless it is established
that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the
object and purpose of the relevant provisions of this Convention." OECD.Organizayao
para a Cooperayao e Desenvolvimento Econ6mico. Model Tax Convention on Income and
on Capital: Condensed Version 2017. [S.l.]: OECD, 2017. p. 50. Disponivel em: <http://
dx.doi.orgIl0.1787/mtc_cond-2017-en>. Acesso em: 29 mar. 2018.
92 Saldanha Sanches ve a CGAA como uma pacificayao entre a interpretayao literal
e a interpretayao econ6mica do direito fiscal. SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal.
3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007.586 p. ISBN: 978-972-32-1511-3. p. 160.
93 SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007. 586
p. ISBN 978-972-32-1511-3. p. 163.
94 AAustnilia, como forma de aumentar a seguranya juridica e evitar que a CGAA
seja utilizada indiscriminadamente pelaAT, instituiu 0 "GAAR Painel" composto por altos
funcionarios da AT, membros independentes do meio academico e profissionais para analisar, caso a caso, 0 usa da CGAA. 0 papel do painel foi ampliado em 2005 para abranger
as clausulas antiabuso relativas a beneficios fiscais e impostos sobre bens e serviyos. 0
painel nao possui uma atribuiyao decis6ria, mas de aconselhamento da AT sobre como
proceder uma avaliayao baseada na CGAA. A AT nao busca 0 Painel nas quest5es materialmente identicas as ja analisadas anteriormente. KREVER, R.; MELLOR, P. Australia.
In: LANG, M., et al. GAARs - a key element of tax systems in the post-BEPS tax world.
Amsterdam: IBFD. V. 3,2016. Cap. 3. pp. 45-81. ISBN 978-90-8722-358-8. pp. 52-53.
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procedimentais95 e comprovayoes predefinidas a serem realizadas. Assim
todos os envolvidos estarao antecipadamente cientes do direito aplicavel
em caso de debate.

o Reino Unido, quando da implementayao da CGAA, discutiu a adoyao de um painel similar ao Australiano para auxiliar a administrayao fiscal na tomada de decisao sobre
a aplicayao da CGAA nacional e assegurar consistencia em seu uso. No entanto, adotou
um paine I com maior independencia daAT, inicialmente sem nenhum membro do orgao de
arrecadayao e, posteriormente, com 0 presidente sendo apontado pelaAT. Todos os casos
de aplicayao da CGAA sao submetidos ao painel para avaliayao, procedimento que nao tem
natureza judicial. 0 painel visa orientar a aplicayao da CGAA de forma atualizada e controlada. FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. Asia-Pacific
Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho 2014. Disponivel
em: <http://ssrn.com/abstract= 2488541>. Acesso em: 29 ago. 2018. pp. 172-173.
95 Em Portugal a AT deve divulgar as situayoes fMicas em que foi considerado
que a conduta fiscal do contribuinte era abusiva, dando conhecimento amplo e transparencia sobre a aplicayao da CGAA: "Artigo 15.° - Divulgayao. 0 director-geral dos
Impostos, para efeitos de prevenyao da fraude e evasao fiscais, procede a divulgayao
publica, atraves da pagina electronica desta instituiyao na Internet, do entendimento da
Direcyao-Geral dos Impostos de que certo esquema ou actuayao de planeamento fiscal, descrito em termos gerais e abstractos, e reputado abusivo e pode ser requa1ificado,
objecto de correcyoes ou determinar a instaurayao de procedimento legalmente previsto
de aplicayao de disposiyoes antiabuso." Decreto-Lei n.o 2912008. Publicado no Diario da
Republica n.o 39/2008, Serie I de 2008-02-25. Disponivel em <http://data.dre.pt/elildec-lei/29/2008/02125/p/dre/ptlhtml>. Acesso em 11 jul. 2018. Como exemplo concreto dos
dados divulgados ver "Divulgayao ao abrigo do artigo 15.° do Decreto-Lei n.o 29/2008,
de 25 de Fevereiro". Disponivel em: <http://info.portaldasfinancas.gov.ptlpt/apoio_contribuintelPlaneamento_ F iscal/Documents/Divulgacao-DL_29-08-PFA.pdf >. Acesso em:
11 jul. 2018. Ver mais em SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da
Universidade Federal do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. julldez, p. 227-266, 201012. ISSN:
1807-3840. Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/view!l209>. Acesso
em: 16 mar. 2018. Pp. 260-262.
Ainda em relayao aos procedimentos previstos em Portugal para aplicayao da CGAA,
ver como exemplo 0 artigo 63 do Codigo de Processo e Procedimento Fiscal de Portugal:
"Artigo 63.° Aplicayao de disposiyao antiabuso
1 - A 1iquidayao de tributos com base na disposiyao antiabuso constante do n.O 2 do
artigo 38.° da lei geral tributaria segue os termos previstos neste artigo. 2 - (Revogado.)
3 - A fundamentayao do projecto e da decisao de aplicayao da disposiyao antiabuso
referida no n.o 1 contem necessariamente: a) A descriyao do negocio juridico celebrado
ou do acto juridico realizado e dos neg6cios ou actos de identico fim econ6mico, bem
como a indicayao das normas de incidencia que se lhes aplicam; b) A demonstrayao
de que a celebrayao do neg6cio juridico ou pratica do acto juridico foi essencial ou

202
Revista de Financ;as Publicas e Direito Fiscal

Se as lacunas decorrem do grande numero de norrnas e podem ser
fechadas uma a uma pelo legislador, esse processo, apesar de possivel
do ponto de vista teorico, e muito dificil na pnitica96 • Depende de um
Poder Legislativo agil, tecnico e preocupado com questoes fiscais 97 • Para
Saldanha Sanches, mesmo que fosse possivel editar uma nova densifica9ao norrnativa para impedir cada hipotese de elisao fiscal identificada,
a consequencia seria um ordenamento fiscal extremamente complexo e
composto pore uma infinidade de previsoes casuisticas 98 •
principalmente dirigida a redu<;ao, elimina<;ao ou diferimento temporal de impostos que
seriam devidos em caso de negocio ou acto com identico fim economico, ou a obten<;ao
de vantagens fiscais. 4 - A apJica<;ao da disposi<;ao antiabuso referida no n.o I depende
da audi<;ao previa do contribuinte, nos termos da lei. 5 - 0 direito de audi<;ao previa e
exercido no prazo de 30 dias a contar da notifica<;ao do projecto de aplica<;ao da disposi<;ao antiabuso ao contribuinte. 6 - No prazo referido no numero anterior poden'! 0
contribuinte apresentar a prova que entender pertinente. 7 - A aplica<;ao da disposi<;ao
antiabuso referida no n.o I e previa e obrigatoriamente autorizada, apos a audi<;ao previa
do contribuinte prevista no n.o 5, pelo dirigente maximo do servi<;o ou pelo funcionirio
em quem ele tiver delegado essa competencia. 8 - A disposi<;ao antiabuso referida no
n.o 1 nao e aplicavel se 0 contribuinte tiver solicitado a administra<;ao tributaria informa<;ao vinculativa sobre os factos que a tiverem fundamentado e a administra<;ao tributaria
nao responder no prazo de 150 dias. 9 - (Revogado.) 10 - (Revogado.)" PORTUGAL. DL
n.o 433/99, de 26 de Outubro. Aprova 0 Codigo de Processo e Procedimento Tributario.
[S.l.]: [s.n.], 1999. Disponfvel em: <http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.
php?nid=256&tabela=leis&ficha=l&pagina=l&so_miolo=>. Acesso: 24 maio 2018.
No Reino Unido apenas 0 oficial nomeado para a fun<;ao pode informar ao contribuinte que a AT pretende aplicar a CGAA. Essa centraliza<;ao busca urn maior controle e
supervisao do orgao arrecadador na aplica<;ao do instituto e concentra 0 treinamento em
uma equipe especializada. FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking
a Balance. Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maiol
Junho 2014. Disponivel em: <http://ssm.comiabstract= 2488541>. Acesso em: 29 maio.
2018. pp 172-173.
96 No mesmo sentido NABAIS, J. C. Direito fiscal. 8. ed. Coimbra: Almedina, 2015.
611 p. ISBN 978-972-40-6008-8. p. 211: "Na verdade, reconhecemos que a luta contra
as multiplas e imaginativas formas, que tais fenomenos apresentam, muito dificilmente
podera ser levada a cabo com exito pel0 legislador atraves de uma casuistica previsao
de multiplas e diversificadas clausulas especiais, num autentico jogo do gato e do rato.".
97 Ver 0 modelo da Dinamarca citado no item "Tratamento Legal da Elisao Fiscal
- Primeiro Marco".
98 SANCHES, J. L. S. Os limites ao planeamento fiscal: substiincia e forma no direito
fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 505 p.
ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 168-169.
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Nessa visao, nao deveria ser a incapacidade do legislador de preyer
todas as altemativas ou contomos possiveis para evitar a incidencia tributaria como uma autorizayao para 0 sujeito passivo nao suportar onus
fiscal pretendido pela norma. Essa situaya0 99 estimula a ediyao de CGAA
para, de forma amp la, fechar essas lacunas com a utilizayao de uma unica
norma e definir os contomos aceitos do planejamento tributario, prestigiando a seguranya juridica100.

3.2.1. Reconhecimento do problema do sistema fiscal

A introduyao de uma CGAA tambem e0 reconhecimento da falencia
do sistema fiscal. Idealmente ela nao seria necessaria e os textos normativos seriam pensados exaustivamente para refletir a vontade do legislador.
Vma altemativa as CGAA seriam normas fiscais mais bem elaboradas 101 ,
99 "Assim, as administra90es fiscais tenderao a diminuir 0 campo do planeamento
fiscal, empurrando algumas das suas formas (mais gravosas) para a esfera de da ilicitude
(nao penal ou Contra-ordenacional fiscal), isto e, circunscrevendo 0 planeamento licito
ao minimo possivel, enquanto os contribuintes (mormente, as empresas com acesso a
aconselhamento fiscal mais sofisticado) procurarao estender 0 campo de legitima9ao do
planeamento fiscal, de forma a alargar 0 espa90 de economia e poupan9a fiscallicita."
SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista no seu labirinto.
In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Ceara.
Fortaleza, v. 30.2, n. jul/dez, p. 227-266, 2010/2. ISSN ISSN - 1807-3840. Disponivel
em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/view/1209>.Acesso em: 16 mar. 2018. p. 236.
100 "Por isso, ana mesmo tempo que esse comportamento [adaptativo do sujeito
passivo1nos obriga a rejeitar a doutrina tradicional com a sua tipicidade fechada e interpreta9ao estrita, tambem nos obriga a procurar formas de salvaguardar a seguran9a juridica
do sujeito passivo que age sem incorrer em fraude it lei. A obten9ao,da seguran9a juridica como urn resultado da aplica9ao da lei fiscal nao pode pressupor urn sujeito passivo
imovel e resignado cuja principal preocupa9ao e cumprir escrupulosamente todas as suas
obriga90es fiscais sem se preocupar com 0 quantum final. Por is so 0 que esta em causa
e a seguran9a juridica do proprio planejamento fiscal do sujeito passivo quando este se
mantem dentro dos limites que a ordem juridica the impoe." SANCHES, J. L. S. As duas
constitui90es - nos dez anos da clausula geral anti-abuso. In: SALDANHA SANCHES, J. L.;
GAMA, D. S. D.; GAMA, J. T. D. Reestrutura9ao de empresas e limites do planejamento
fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 61.
101 KREVER, RICHARD. General report: GAARs. In: LANG, M., et al. GAARs -a key
element oftax systems in the post-REPS tax world. Amsterdam: IBFD. V. 3, 2016. Cap. 1.
pp. 1-20. ISBN: 978-90-8722-358-8. p. 17.
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onde seriam considerados os objetivos e a forma como atingi-Ios. Ana
Paula Dourado defende que a utiliza<;ao de tecnicas legislativas com
a utiliza<;ao de tipos abertos e 0 afastamento enumera<;ao taxativas 102 •
Nesse sentido 0 exemplo eo exemplo daAustnilia 103 • Nessas situa<;5es 0
legislador buscaria evitar as inseguran<;as juridicas e as disputas entre a
AT e os contribuintes 104 • Infelizmente esse ideal pressup5em reescrever
os ordenamentos fiscais partindo dessas premissas. No quadro posto, as
situa<;5es cinz~ntas se multiplicam e e necessario identificar criterios para
resolve-las. Reconhecer a existencia do problema e urn passo necessario
no caminho para buscar a melhora.

102 DOURADO, A. P. Direito fiscal: liyoes. Coimbra: Ed. Almedina, 201511. 315 p.
ISBN: 978-972-40-6328-7. pp. 270-273.
103 Richard Krever and Peter Mellor, como altemativa ao uso das CGAA, sugerem
a elaborayao da legislayao baseada em principio para eliminar as lacunas da lei. Como
exemplo funcional dessa sugestao indicam 0 imposto criado na Australia para tributar os
beneficios fomecidos pelo empregador ao empregado, que nao sejam salario ou sujeito
ao imposto sobre os rendimentos. Os criticos apontaram uma serie de beneficios que nao
poderiam ser considerados como remunerayao, tais como banheiros ou refeitorios, e pOI
is so nao deveriam ser tributados. A resposta foi a manutenyao da regra geral e a introduyao
de exceyoes muito claras do que nao se pretendia tributar. Assim, cabe ao contribuinte a
demonstrayao de que determinada situayao esta enquadrada em uma das ressalvas, caso
contrario deve haver a tributayao. Tal lei ainda possui uma regra antiabuso desenhada nos
moldes da CGAA do imposto de renda australiano. Diferente dessa ultima, a regra anti abuso da lei de beneficios nao gerou litigios e quase nao existem discussoes na literatura
tributiria. A experiencia australiana, segundo os referidos autores, tem mostrado que a
CGAA pode ser urn adendo desnecessirio it uma lei que adote a redayao baseada em principios com regras amp las que alcancem todas as transayoes, ressalvando casos especificos
e atentando para a redayao dessas exceyoes. Em verdade, alem a norma antiabuso da lei
de beneficios nao ter gerado debates, a propria exigencia da lei de beneficios tern gerado
poucos litigios. A redayao baseada em principios parece urn substituto efetivo para uma
CGAA. KREVER, RICHARD. General Report: GAARs. In: LANG, M., et al. GAARs - a key
element oftax systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD. V. 3,2016. Cap. 1.
pp. 1-20. ISBN: 978-90-8722-358-8. pp. 61-63.
104 FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance.
Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-l73, Maio/Junho 2014.
Disponivel em: <http://ssm.comlabstract=2488541>. pp. 167-168.
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3.2.2. Resistencia it introdu~ao da CGAA

Positivar no ordenamento juridico regras expressas antiabuso pode
gerar resistencia por parte dos sujeitos passivos, a exemplo do caso brasileiro1oS, como se a inexistencia de urn tipo legal fosse a garantia de que
os planejamentos tributarios nao fossem ser escrutinados e debatidos pela
AT. Essa falsa sensac,;ao de seguranc,;a pode, no caso concreto, ser confrontada com decis6es judicias imprevisiveis e emiticas !06, quando 0 Poder
Judiciario adotar uma das tantas doutrinas interpretativas existentes no
mundo sobre 0 tema 107 . Em alguns desses casos, 0 resultado do julgamento
dependera principalmente dessa escolha da doutrina interpretativa que
contem 0 criterio de analise (segundo marco) e nao dos fatos ocorridos.
Algumas experiencias, como na Espanha 108 , mostram que muitas vezes
]05 Como exemplo, ver 0 debate brasileiro sobre a aprova<,:ao do panigrafo unico
do artigo 116 do CTN. Na oportunidade 0 Poder Executivo condicionou 0 aumento do
sallirio minimo a introdu<,:ao da norma. Muitos parlamentares entenderam que se tratava
de uma norma antievasao, desnecessaria por cobrir situa<,:oes ja reguladas no ordenamento
juridico. Outros membros do Congresso Nacional viam na inova<,:ao uma norma antielisao, mas reconheciam que sua abrangencia e aplicabilidade era incerta e que levaria urn
longo periodo de debate entre os interessados ate que estivessem claros os seus contomos.
Ao final, 0 texto proposto foi aditado e aprovado com uma condi<,:ao de futura regulamenta<,:ao (" ... observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinaria."), 0
que nao ocorreu ate hoje, mesmo passadas quase duas decadas de sua publica<,:ao (2001).
Cf. BRASIL. Projeto de Lei Complementar n.o 77, de 1999. Altera dispositivos da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 -C6digo Tributario Nacional. Disponivel em: < http://
imagem.camara.gov.brlImagemid/pdf/DCDI60UT1999.pdf> Acesso em: 28 fey. 2018.
]06 SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007. 586
p. ISBN: 978-972-32-1511-3. p. 162.
]07 Na decada de 19800 Reino Unido tratava as questOes de elisito fiscal por meio
de uma abordagem jurisprudencial. A incerteza decorrente das decisoes judiciais levou
a proposta de uma CGAA em 1998, mas que acabou rejeitada. 0 tema voltou a ser considerado em 2011 e a regra legislativa foi apoiada, por empresas e profissionais, apesar
de algumas criticas sobre a reda<,:ao e procedimentos. Finalmente, em 2013 0 Reino
Unido adotou a CGAA. FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking
a Balance. Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/
Junho 2014. Disponivel em: <http://ssm.comlabstract= 2488541>. Acesso em: 29 ago.
2018. pp. 168-169.
]08 0 ordenamento espanhol previu em 1963 uma CGAA no artigo 24, n.Ds 1 e 2 da
Ley Geral Tributaria. A norma adotava a ideia dafraude de ley, mas exigia para a aplica<,:ao a comprova<,:ao, por parte das autoridades administrativas, da inten<,:ao do sujeito

j
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a propria AT busca evitar 0 uso de CGAA 109 e se socorrer em outros elementos menos claros e com requisitos menos substanciais. 1sso demonstra
que nao se pode assumir que a existencia de uma CGAA seja desfavonivel aos contribuintes. Ela teni a abrangencia, aplicabilidade e limites que
o Poder Legislativo pretender conceder it AT. A preocupa(j:ao inicial dos
contribuintes e reduzida na medida que estejam satisfeitos com as disposi(j:oes e salvaguardas existentes para a aplica(j:ao da regra llO •
Em verdjlde, a introdu(j:ao da CGAA define os tipos de vantagens
que nao sao toleniveis, mas, como consequencia deixam claros quais sao
aceitaveis. A defini(j:ao de uma linha clara favorece tanto a AT quanto 0
sujeito passivo.
A vantagem para aAT de uma CGAA e que, uma vez cumpridas todas
as demonstra(j:oes necessarias e os procedimentos estabelecidos, reduz a
possibilidade de 0 Poder Judiciario afastar a exigencia pretendida. Na otica
do sujeito passivo, a introdu(j:ao de regras claras para diferenciar os atos e
negocios juridicos admitidos para fins fiscais e os procedimentos que serao
observados em caso de debate, aumenta a seguran(j:a juridica11l • Restara
claro como serao resolvidos os conflitos entre seguran(j:a juridica e justi(j:a fiscal, por meio de criterios estabelecidos e conhecidos previamente.
passivo de contornar a normas fiscal. A norma foi regulamentada em 1979, mas de forma
complexa e com vies garantista aos contribuintes. Nestes moldes, que duraram ate 1995,
a AT nao utilizava a CGAA ou utilizava de forma incorreta (total ou parcialmente). Na
maioria dos casos atuava com base em dispositivo legal diverso (artigo 25, n.o 3 da Ley
Geral Tributriria) que permitia a qualifica9ao economica das situa90es fMicas, abstraindo
a qualifica9ao jurfdica. Esta Ultima possibilidade acabou por ser revogada na revisao legal
de 1995. COURINHA, G. L. A clliusula geral anti-abuso no direito tributario: contributos
para a sua compreensao. Coimbra: Almedina, 2009. pp. 51-58. A reforma da CGAA de
1995 buscou conter a inc1ina9ao daAutoridade Tributaria Espanhola por enfrentar a elisao
fiscal com metodos de interpreta9ao economicos classicos. A hist6ria da CGAA espanhola
e a hist6ria da Autoridade Tributaria evitando utilizar a CGAA para combater a elisao fiscal. ZORNOZA, J. J.; BAEZ, A. Spain. In: LANG, M., et al. GAARs - a key element of tax
systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD, v. 3, 2016. Cap. 33, p. 655-681.
ISBN: 978-90-8722-358-8. Pp. 655, 679-681.
109 Ver 0 caso da Holanda onde a AT nao recorre a CGAA, item 3.1.
llO FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. In:
Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho 2014.
Disponfvel em: <http://ssrn.comlabstract=2488541>.Acessoem: 29 ago. 2018. pp. 168.
III Cf. DOURADO, A. P. Direito fiscal: li90es. Coimbra: Almedina, 2015/1. 315 p.
ISBN: 978-972-40-6328-7. p. 282.
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A introduyao de uma CGAA reorganiza 0 tabuleiro fiscal. Reconhece
que a interpretayao literal pode abrir ao contribuinte a possibilidade de
uma tributayao mais vantajosa e que tal situayao esta no hiato normativo.
Reconhece a liberdade de escolha do particular e a decisao que busca a
menor tributayao, mas que nem tudo e toleravel. Quando e completa,
determina 0 criterio para separar as situayoes. Por fim, oferece aAT uma
ferramenta para atacar situayoes consideradas inaceitaveis sob criterios
anteriormente estabelecidos.

3.2.3. Efeito dissuasivo sobre 0 contribuinte

AMm das vantagens referidas, a materializayao legislativa de uma
CGAAainda gera urn efeito dissuasivo sobre os sujeitos passivos. Sempre
que forem avaliar as altemativas fiscais e negociais a disposiyao deverao
considerar a aplicabilidade da CGAA ao caso concreto e a possibilidade
de aAT discutir 0 efeito fiscal do neg6cio. Assim, haveria uma dupla funyao, pedag6gica e preventiva ll2.
o caso da Africa do SuI e interessante pela regra, aparentemente, ser
utilizada apenas com essa funyao. A CGAA suI africana foi remodel ada
em 2006, mas nao ha noticia de sua aplicayao em urn caso pratico, tendo
as autoridades optado por ajustes pontuais na legislayao fiscal para combater a elisao fiscal. Para Irma Mosquera Valderrama e outros autores,
essa nao utilizayao da CGAA pode resultar de uma vi sao acerca da norma
como urn meio de intimidayao, sem efeitos concretos 113. Logicamente esse
efeito dissuasivo vai sendo reduzido com 0 passar do tempo, na medida
em que os contribuintes perceberem que a ferramenta nao e posta em pratica. Assim, 0 efeito desencorajador depende de uma constante pratica por
parte daAT em desafiar os arranjos implementados pelos sujeitos passivos.
Na Alemanha, segundo Ekkehart Reimer, a CGAA tern como uma
das funyoes principais 0 efeito psicol6gico, ou da teoria dos jogos, que

112 NABAIS, J. C. Direito fiscal. 8. ed. Coimbra: A1medina, 2015. 611 p. ISBN:
978-972-40-6008-8. p. 213.
113 VALDERRAMA, et al. Tools Used by Countries to Counteract Aggressive Tax
Planning in Light of Transparency. In: INTERTAX, Amsterdam, v. 46, n. 2, p. 140-155,
Fevereiro 2018. p. 148.
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gera sobre os contribuintes. Inicialmente pelo modo como a maioria dos
agentes fiscais usam a norma de mane ira a dissuadir 0 contribuinte, indicando que podem aplicar a CGAA a menos que 0 contribuinte ceda em
questOes factuais discutiveis (por exemplo, em uma avalia9ao de pre90s
de transferencia). Essa poderosa ferramenta funciona tambem para manter uma distancia segura entre os contribuintes alemaes de planejamentos
tributarios indesejados. Essa fun9ao nao pode ser cumprida sem urn grau
consideravel dtt incerteza. Para essa fun9ao intimidadora ser efetiva, ainda
segundo 0 referido autor, a falta de c1areza e necessaria para a CGAA
cumprir seu primeiro objetivo e proposito. No entanto, quando de sua aplica9ao em urn caso concreto e necessario que seja interpretada de maneira
restritiva para resolver 0 dilema constitucional com a seguran9a juridica.
Quando os juizes sao confrontados com casos em que a administra9ao
fiscal considera estar sujeito a aplica9ao da CGAA alema, eles tern relutancia em substituir as exatas palavras da lei fiscal especifica pela CGAA.
Mesmo apos a reforma da CGAA de 2008, sao notavelmente timidos em
afirmar urn "abuso"1l4.
Para Richard Krever l15 a inseguran9ajuridica gerada pela CGAA e
o pre90 a ser pago pela prote9ao da integridade das bases tributarias. Tal
inseguran9a juridica pode servir como uma forma de afastar tentativas do
contribuinte de testar os limites incertos da lei fiscal, mas seu uso deve ser
evitado. 0 receio de aplica9ao da CGAA nao deve ser confundido com
o (me do gerado pelo) des conhecimento sobre a sua forma de funcionamento. 0 primeiro atinge aqueles que se envolvem em atos limitrofes
em materia fiscal, enquanto 0 segundo repercute em todos os que estao
sujeitos as regras fiscais. A existencia de casos concretos que exteriorizem os contornos de aplica9ao da CGAA refor9a 0 efeito dissuasivo sobre
contribuintes e, ao mesmo tempo, diminuem a incerteza juridica sobre 0
emprego desse mecanismo.

114 REIMER, E. Germany. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU
BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,
2017. Cap. 15. pp. 343-381. ISBN: 978-90-8722-422-6. pp. 347-349.
liS KRINER, RICHARD. General Report: GAARs. In: LANG, M., et al. GAARs - a
key element o/tax systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD. V. 3,2016.
Cap. 1. pp. 1-20. ISBN: 978-90-8722-358-8. pp. 2-3.
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3.2.4.

Utiliza~ao

da CGAA

Urn pressuposto para a aplicabilidade da chiusula geral antiabuso e
que seu escopo seja direcionado aos atos validos sob a 6tica do Direito
Civil e de outros ramos do Direito 1l6 • Sendo verdadeira essa afirmayao,
segue-se a apreciayao da CGAA. Do contrario, caso os atos realizados
ou parte deles sejam invalidos no plano civil ou de outros ramos, nao se
deve tomar 0 caminho da CGAA para a requalificayao dos atos ou neg6cios. Mas reconhecer seus vicios e identificar as consequencias no mundo
juridico, conforme regulado no respectivo campo do direito (civil, societario, comercial etc.).ll7
Sendo 0 ato valido para os demais ramos, deve-se verificar como
o Direito Fiscal pretende trata-Ios. Este pode assumir que os efeitos
sao aqueles decorrentes da forma eleita pelo sujeito passivo ou, observados os criterios estabelecidos, adotar a consequencia da CGAA para
efeitos fiscais. Assim, a CGAA nao pretende, nem possui forya normativa, para anular atos juridicos que outros ramos reconhecem como
validos.
Do mesmo modo, a introduyao de uma CGAA nao se presta a permitir que aAT interprete que entre duas formas Hcitas deve 0 sujeito passivo
adotar a mais onerosa ll8 . Como exemplo, na analise do caso que originou
a doutrina do prop6sito negociaP19, afirmou-se que nao hi dever patri6tico que obrigue 0 contribuinte a optar pela alternativa que conduza ao

116 Cf. SANTOS, A. C. D. Planeamento fiscal, evasao fiscal, elisao fiscal: 0 fiscalista
no seu labirinto. In: Nomos. Revista do Curso de Mestrado em Direito da Universidade
Federal do Ceara. Fortaleza, v. 30.2, n. juVdez, p. 227-266, 2010/2. 'ISSN: 1807-3840.
Disponivel em: <www.periodicos.ufc.br/nomos/article/view/1209>. Acesso em: 16 mar.
2018. p. 241.
117 Cf. CARDOSO, P. M. Os desafios da "maioridade" da clausula geral anti-abuso:
analise estlitica e dinfunica do seu estado evolutivo. Lisboa: AAFDL, 2017.
1I8 SANCHES, J. L. S. As duas constituiyoes - nos dez anos da clausula geral anti-abuso. In: SALDANHA SANCHES, J. L.; GAMA, D. S. D.; GAMA, 1. T. D. Reestruturayao
de empresas e limites do planejamento fiscal. Coimbra: Coimbra Editora, 2009. p. 42;
SANCHES, J. L. S. Manual de direito fiscal. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2007. 586 p. ISBN
978-972-32-1511-3. p. 159.
119 Caso julgado pela Suprema Corte Americana, Gregory v. Helvering, abordado
em seguida.
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maior recolhimento de tributos ao Poder Publico 120. No mesmo sentido, no
Direito Europeu, diante de neg6cios genuinos (nao-artificiais - em que h:i
razoes economicas!comerciais validas para proceder da forma escolhida)
o contribuinte deve ter direito a optar pelo ato ou neg6cio mais eficiente
do ponto de vista fiscal 121 • 0 contrario seria negar a livre inciativa e diversas liberdades. A CGAA acaba por fomecer 0 contomo do planejamento
tributario aceito pelo ordenamento juridico. Ela e que definira em que
situa<;oes a vantagem fiscal deve ser garantida e em quais deve ser negada.
Sua dupla fun<;ao e (ativamente) impedir e (passivamente) autorizar planejamentos tributarios nas condi<;oes e criterios que estabelece.
3.2.5. Papel do Poder Judiciario

Como referido, a ausencia da uma CGAA transfere ao Poder
Judiciario a analise de casos concretos e a constru<;ao dos limites, muitas
vezes em momenta posterior aos atos. Alem disso, ate a unifica<;ao dos
criterios adotados pe1as diferentes decisoes judiciais e que a questao esteja
minimamente pacificada, transcorrera muito tempo e os sujeitos passivos
perceberao sensivel inseguran<;a juridica122 • Do mesmo modo, a inc1usao
de uma CGAAreduz sensivelmente a necessidade e possibilidade do Poder
Judiciario socorrer-se de instrumentos de Direito Privado. A amplitude de
possibilidades de julgamento antes da existencia de CGAA e muito superior, 0 que toma a resposta mais exaustiva e imprevisivel.
Por outro lado, a positiva<;ao de uma CGAA nao afasta a importancia do Poder Judiciario 123 • Areda<;ao de CGAA, independente de criterios
120 SANTOS, R. T. 0 desvirtuamento da teoria do prop6sito negocial: da origem no
Caso Grgory vs. Helverinh ate a sua aplicayao no ordenamento juridico brasileiro. In:
Revista Dialetica de Direito Tributario, v. 243, p. 126-145, dezembro 2015, pp. 128-129.
121 Cf. DOURADO, A. P. Govemayao fiscal global. Coimbra: Almedina, 2017/3.
ISBN: 978-972-40-7044-5. pp. 135-136.
122 Cf. DOURADO, A. P. Direito fiscal: liyoes. Coimbra: Almedina, 2015/1. 315 p.
ISBN ISBN 978-972-40-6328-7. pp. 282.
123 E especialmente reveladora e chocante a manifestayao do relator do processo
legislativo que redundou na inclusao de uma CGAAno C6digo Tributario brasileiro (CTN).
Nela resta evidente a ciencia do congressista sobre a incerteza juridica que a norma traria,
mitigayao que deveria caber a ele como produtor do texto legal: "Aqui se trata tipicamente
de inseryao, no CTN, de uma norma geral antielisao. [ ... ] E certo que os doutrinadores, a
jurisprudencia e os advogados do contribuinte terao amplo campo de luta e debate em tomo
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mais estritos ou largos, deve ser aberta ao ponto de permitir aos juizes a
analise das situayoes concretas. Assim, a CGAA positivada serve para fixar
e dar publicidade aos criterios eleitos pelo Legislativo para analise dos
casos, mas a forma e a aplicayao passarao pelo crivo do Poder Judiciario.
No entanto, tal analise judicial tera balizas mais claras. A CGAA auxilia 0
Poder Judiciario pois estabelece um rito a ser observado e criterios considerados relevantes para a analise da situayao e nao substitui 0 julgamento
do caso concreto, mas facilita a execuyao da tarefa 124 • A CGAA legislativa reduz as altemativas e direciona 0 Poder Judiciario para a analise dos
elementos predeterminados, facilitando 0 trabalho da jurisprudencia. No
entanto, tais parametros fixados pelo Legislativo devem ser observados
na aplicayao da CGAA, como demonstra a experiencia da Australia.
A norma antiabuso legislativa faz parte do sistema fiscal da Australia
desde 1915. Ela foi reformulada em 1937, mas a redayao do texto legal
possuia duas falhas: era aplicavel a todas as transayoes que tivessem 0
efeito de alterar a obrigayao tributaria, por menor que fosse 0 impacto
sobre 0 imposto e qualquer que fosse 0 motivo da transayao; e, nao havia
uma previsao de regra de reconstruyao/requalificayao que pudesse ser
aplicada depois que um acordo fosse desconsiderado para fins fiscais.
Inicialmente os tribunais limitaram a aplicayao da regra as transayoes firmadas com 0 unico ou predominante proposito fiscal e entenderam haver
um poder implicito de reconstruir uma transayao altemativa a ser tributada. Esse entendimento vigorou ate a decada de 1970 e permitiu a AT
um moderado sucesso em atacar esquemas extravagantes de elisao fiscal.
Poi quando 0 Poder Judiciario adotou a doutrina interpretativa chamada
"choice principle" (principio da escolha), passou a interpretar restritiva e
literalmente as normas tributarias e a aceitar a forma da transayao eleita
pelo contribuinte, qualquer que fosse sua substancia ecoiiOmica. Assim,
a jurisprudencia entendeu que a norma antiabuso nao seria aplicavel para
do tema. [ ... ] Haveni de certo urn grande embate hermeneutico, em que advogados dos
contribuintes, 0 Fisco, 0 Poder ludiciario e os doutrinadores digladiarao por muito tempo,
ate que, algum dia, assente a poeira da legisla~ao e dajurisprudencia sobre tema tao polemico. [... ]" Disponivel em: <www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?c
odteor=1233038&fllename=Dossie+-PLP+7711999#page=146>. Acesso em: 12 set. 2018.
124 FREEDMAN, 1. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. In:
Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/lunho 2014.
Disponivel em: <http://ssrn.comiabstract=2488541>. ver item 3.

212
Revista de Financ;as Pitblicas e Direito Fiscal

afastar as reorganizac,;oes dos negocios realizadas pelos contribuintes para
obterem uma menor ou nenhuma tributac,;ao. 0 Poder Judiciario retomou
a interpretac,;ao ate entao superada, que a previsao antiabuso nao possuia
autorizac,;ao para a reconstruc,;ao/requalificac,;ao do negocio. Em 1981 houve
uma reac,;ao legislativa em varias frentes (previsao de interpretac,;ao teleologica das disposic,;oes legais; substituic,;ao da CGAA anterior por uma ampla
e com detalhes de sua aplicac,;ao; e, ampliac,;ao da norma de incidencia do
imposto de rel}da). A nova CGAA tornou-se urn modelo para as demais
leis fiscais da Australia 125 . Esse exemplo demonstra a necessidade de 0
Poder Judiciario reconhecer 0 seu limite de atuac,;ao e nao tentar suprir as
func,;oes do Poder Legislativo.
Para Judith Freedman a CGAA e de grande utilidade para as AT, mas
nao deve ser utilizada para lidar com dificuldades politicas em relac,;ao a
legislac,;ao fiscal ou falha da elaborac,;ao desta. Do mesmo modo, nao se
presta a reescrever a lei substantiva/material quando essa nao possui urn
objetivo claro. Impedir 0 uso abusivo de determinada norma pressupoe
que seja possivel identificar principios, objetos e finalidades alem da literalidade da norma 126 . Em verdade, a existencia de uma CGAA encoraja
os legisladores a pensar mais cuidadosamente nos textos normativos e no
material que compora 0 processo legislativo, futuro objeto de consulta
com importancia reconhecida. Adotado esse cui dado a CGAA tende a
melhorar a legislac,;ao fiscal subjacente, ignorada a CGAA tende a piorar
a saude geral do sistema fiscaP27.
125 KREVER, R.; MELLOR, P. Australia. In: LANG, M., et al. GAARs - a key element o/tax systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD. V. 3,2016. Cap. 3.
pp. 45-81. ISBN 978-90-8722-358-8. pp. 45-47.
126 Saldanha Sanches coloca como condi<,:ao indispensavel para a aplica<,:ao da
CGAA a possibilidade de identificar "sinais inequivocos de uma inten<,:ao de tributar" a
situa<,:ao em analise por parte do legislador, em aten<,:ao ao principio da seguran<,:a juridica
na aplica<,:ao da lei fiscal. SANCHES, J. L. S. as limites ao planeamento fiscal: substiincia e forma no direito fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra
Editora, 2006.505 p. ISBN: 978-972-32-1433-4. pp. 179-182.
No mesmo sentido ver DOURADO, A. P. Aggressive Tax Planning in EU Law and
in the Light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning and BEPS
Actions 2 and 6. In: Intertax. Amsterdam. V. 43. N. 1. pp. 42-57,2015/2. ISSN 0165-2826.
p.48.
127 FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. In:
Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho 2014.
Disponivel em: <http://ssm.comlabstract= 2488541>. Acesso em: 29 ago. 2018. pp. 167168.
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Assim, as escolhas legislativas sobre os criterios e procedimentos
de aplicac;ao da norma antiabuso devem ser respeitadas pelas decisoes
judiciais. Cabe ao legislativo rever, modernizar e adequar as CGAA
expressas em lei. Nessa troca cada urn dos atores tern urn papel definido
e 0 born andamento da cena fiscal depende de urn dialogo desses personagens. Nesse sentido, alem da experiencia da Australia, ha 0 exemplo
da CGAA alema.
A Alemanha 128 adotou uma CGAA em 1919 129 , mas os conceitos
abertos serviram a intrusao da ideologia nazista na aplicac;ilo do dire ito
tributario pela Administrac;ao Tributaria e pelo Tribunal fiscal nao-judicial (Reichsjinanzhoj). Ajurisprudencia tributaria da segunda metade do
secu10 20 buscou restringir 0 impacto da CGAA, reac;ao direta da experiencia negativa durante a dec ada de 1930 e inicio dos anos de 1940 e de
urn forte compromisso em nao continuar 0 ativismo judicial motivado por
ideologias. Essa aplicac;ao restritiva da CGAA ainda foi influenciada pela

128 REIMER, E. Geonany. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU
BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,
20l7. Cap. 15. pp. 343-381. ISBN: 978-90-8722-422-6.
129 "§4.0 (§9.0): Na interpretayao das leis fiscais deve-se ter em conta a sua fina1idade, 0 seu significado economico e a evo1uyao das circunstiincias.
§5.0 (§ 10.°):
IV. A obrigayao tributaria nao pode ser evitada ou diminuida mediante 0 abuso das
foonas ou das possibilidades de configurayao do direito civil.
V. Existe abuso no sentido do item anterior quando a lei vigente atribui urn imposto
a deteoninados fenomenos economicos, fatos ou re1ayoes em sua configurayao juridica
adequada e, para evitar 0 mesmo, seja eleita inadequadamente uma foona juridica inusual,
ou se realize urn negocio juridico e, confoone as relayoes estabelecidas e it maneira em
que se haja ou se devesse haver procedido, se derive para os interessados urn resultado
igual, no essencial, ao que se haveria alcanyado caso houvesse sido eleita urna configurayao juridica adequada aos fenomenos economicos, os fatos ou rela<;:oes, e, ademais, os
eventuais inconvenientes juridicos que se derivem da configurayao e1eita tenham pouca
ou nenhuma importancia.
VI. Se se produzir urn abuso no sentido antes precisado as medidas adotadas nao
serao relevantes a efeitos fiscais. Os impostos devem ser arrecadados confoone a urna
situayao juridica adequada aos fenomenos economicos, os fatos e as relayoes. Os impostos, pagos em virtude das medidas declaradas ineficazes, serao reembolsados mediante
solicitayao do interessado, quando a decisao que as declare ineficazes transite em julgado." Traduy1io na obra SILVA, F. F. D. Planejamento fiscal no direito brasileiro: limites
e possibilidades. Rio de Janeiro: Forense, 2011. P. 167-168. ISBN 978-85-309-3553-5.
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Constitui<;ao Federal alema (Grundgesetz) que direcionou 0 tratamento
da elisao fiscal a interpreta<;ao (teleo16gica) das leis tributarias (ordinarias), em vez de recorrer a c1ausula geral antiabuso. Essa relutancia dos
juizes em aplicar a CGAA for<;ou 0 legislador a introduzir regras especiais antiabuso. Refor<;ada a atua<;ao legislativa especifica, os tribunais
argumentaram que sempre que 0 parlamento proibisse ou restringisse
esquemas de eli sao fiscal por normas especiais, elas deveriam ser cons ideradas conc1usivas e definitivas. Essa preferencia por normas especiais
antiabuso redundou em urn controle consideravel na aplica<;ao da CGAA
por parte do Judiciario. Por fim, a ultima evolu<;ao da CGAA alema 130
foi a1can<;ada em 2008 com uma reintrodu<;ao de urn conceito legal de
elisao fiscal, 0 que demonstra uma migra<;ao de ampla margem judicial

130 "(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmoglichkeiten des Rechts kann das
Steuergesetz nicht umgangen werden. 1st der Tatbestand einer Regelung in einem
Einzelsteuergesetz erfUllt, die der Verhinderung von Steuerumgehungen dient, so
bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorsc hrift. Anderenfalls entsteht der
Steueranspruch beim Vorliegen eines Missbrauchs im Sinne des Absatzes 2 so, wie
er bei einer den wirtschaftlichen Vorgangen angemessenen rechtlichen Gestaltung
entsteht.
(2) Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene rechtliche Gestaltung
gewahlt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer
angemessenen Gestal tung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil
ftihrt. Dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige fUr die gewahlte Gestaltung auJ3ersteuerliche Grunde nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhaltnisse beachtlich
sind."
N a versao em ingles: "( 1) Tax law cannot be circumvened through an abuse of legal
freedoms. If the preconditions of an anti-avoidance rule in a single tax Act are fulfilled,
the legal consequences shall be based on the latter rule. If not, the tax claim in the case
of an abuse under paragraph 2 is established as if it would have been established for an
arrangement appropriate to the economic transactions.
(2) An abuse exists where an inappropriate legal arrangement has been chosen
that, compared to an appropriate legal arrangement, results in a tax benefit on the side
of the taxpayer or a third person, if such benefit is not provided by law. This does not
apply where the taxpayer can prove non-tax reasons for the arrangement chosen if, with
a view to the overall circumstances, these reasons are significant." REIMER, E. Germany.
In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: EATLP annual
congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,2017. Cap. 15. pp. 343-381.
ISBN: 978-90-8722-422-6. p. 347.
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de apreciayao para uma abordagem baseada em normas. Algo como uma
abordagem antijudicial, segundo Ekkehart Reimer 131.
o usa das CGAA serve de marco para 0 tratamento da elisao fiscal,
mas essa previsao legislativa deve ser constantemente controlada pelo
Poder Judiciarios na medida de suas atribuiyoes. Sem, contudo, a deturpar
o texto legal na tentativa de encontrar 0 que gostaria que nele estivesse
previsto. De outro ponto, ao manifestar expressamente os criterios que
distingue as vantagens aceitaveis das inaceitaveis, 0 Poder Legislativo
incumbe-se de manter a ferramenta constantemente atualizada, tendo em
considerayao as decisoes judiciais sobre 0 tema. Esse delicado balanyo
entre os poderes encontra efeitos concretos na relayao entre contribuintes eAT.

3.2.6. Maturidade do sistema fiscal

A CGAA nao e a soluyao para todos os males fiscais132. As experiencias australianas 133 e mexicana demonstram que sua utilizayao pode

131 REIMER, E. Germany. In: DOURADO, A. P. Tax avoidance revisited in the EU
BEPS context: EATLP annual congress Munich 2-4 June 2016. Amsterdam: IBFD, v. 15,
2017. Cap. 15. pp. 343-381. ISBN: 978-90-8722-422-6.
132 A introduyao de uma norma 1egis1ativa para indicar como se ap1icam outras
normas substantivas de direito fiscal gerara problemas ate entao inexistentes. A interpretayao da pr6pria CGAA pode dar motivo para discussoes. Na Espanha duas correntes
possuem visoes diferentes sobre 0 dispositivo, uma como uma visao mais "intuitiva" nao
esta apegada aos termos uti1izados na redayao da CGAA. A segunda otica aborda 0 dispositivo de forma mais literal. Por sua vez ajurisprudencia e aAT espanho1a tern adotado
a abordagem mais intuitiva, mesmo representando uma menor seguranya juridica. Juan
Jose Zomoza e Andres Baez defende uma posiyao intermediaria entre essas duas correntes. ZORNOZA, J. 1; BAEZ, A. Spain. In: LANG, M., et al. GAARs - a key element of tax
systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD, v. 3, 2016. Cap. 33, p. 655-681.
ISBN: 978-90-8722-358-8. p. 659.
Para mais sobre a interpretayao das normas de interpretayao ver SANCHES, J. L. S.
Os limites ao p1aneamento fiscal: substancia e forma no direito fiscal portugues, comunitario e intemacional. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. 505 p. ISBN: 978-972-32-1433-4.
pp.46-48.
133 Ver item 3.1.
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atrapalhar no enfrentamento da eli sao fiscaP34. De modo simetrico, pode
ser mal utilizada (abusada) pelas ATs. Quando maior for a necessidade
da AT recorrer a CGAA, maior e a possibilidades de beneficios fiscais
disponiveis ao contribuinte e nao pretendidos pelo ordenamento juridico.
E, quanto mais alternativas disponiveis, menor e a qualidade do sistema
fiscal. Seu emprego deve ser exceyao e nao a regra.
o alerta de Judith Freedman, ao fazer referencia aos paises em desenvolvimento, e.que 0 uso de CGAA depende de umaAutoridade Tributaria
sofisticada e madura para lidar com essa ferramenta fiscal 13S • Essa visao
e reforyada por outros autores 136 para os quais a CGAA deve ser utilizada
dentro de padroes de relayao de confianya, expectativas legitimas e transparencia fiscal mutua entre a AT e os contribuintes.

4. CONCLUSAO

A busca do contribuinte por uma vantagem fiscal pode dar-se por
meio de tres fen6menos: economia de opr;ao, elisao fiscal e evasao fiscal.
N a primeira conduta a pr6pria lei oferece (explicitamente ou implicitamente) as alternativas. Trata-se como economia de opr;ao a atuayao do
contribuinte que obtem benesse fiscal de acordo com 0 texto normativo
(interpretayao literal) e com a pretensao do legislador (interpretayao teleol6gica). Estas opyoes podem decorrer da vontade do Poder Legislativo
de induzir urn determinado comportamento.
De forma oposta, a evasao fiscal e a conduta que viola as interpretayoes literal e teleol6gica das normas fiscais, sejam de dire ito fiscal ou de
outros ramos. Tais condutas estao sujeitas a sanyao fiscal e, como regra,
tambem sao tuteladas pelo direito penal. Nestas situayoes os demais ramos
134 KREVER, RICHARD. General Report: GAARs. In: LANG, M., et al. GAARs - a
key element a/tax systems in the post-BEPS tax world. Amsterdam: IBFD. V. 3,2016.
Cap. 1. pp. 1-20. ISBN: 978-90-8722-358-8. p. 3.
135 FREEDMAN, J. Designing a General Anti-Abuse Rule: Striking a Balance. In:
Asia-Pacific Tax Bulletin. The Netherland. V. 20. N. 4. pp. 167-173, Maio/Junho 2014.
Disponive1 em: <http://ssm.com/abstract= 2488541>. Acesso em: 28 ago. 2018.
136 VALDERRAMA, et al. Tools Used by Countries to Counteract Aggressive Tax
Planning in Light of Transparency. In: INTERTAX, Amsterdam, v. 46, n. 2, p. 140-155,
Fevereiro 2018
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do Direito nao possuem dificuldades legais em responder, da mesma forma
o Direito Fiscal.
Em um espectro intermediario estao as vantagens fiscais decorrentes
de conflitos entre a interpreta<;ao literal da norma e a intensao do legislador. Ou seja, 0 beneficio desejado pelo contribuinte nao e pretendido
pelo ordenamento juridico. Essa zona cinzenta, denominada elisiio fiscal,
compreende 0 objeto de estudo do presente trabalho. Esta situa<;ao e levada
ao extremo em virtude da liberdade do particular de empreender e do seu
controle sobre como concretiza atos e negocios juridicos, colocando-se
exatamente nos hiatos normativos ou tomando prove ito da literalidade
dos textos legais. Tais liberdades pressionam os principios da igualdade
e da justi<;a fiscal, concretizado pelo principio da capacidade contributiva.
De outro lado, esse fenomeno, que ocorre nos diversos ordenamentos
juridicos, e mais frequente quanta maior for 0 encargo burocratico-fiscal atribuido ao sujeito passivo. Ao imputar ao contribuinte 0 dever
de interpretar e aplicar a norma fiscal, bem como definir 0 montante do
tributo devido nas suas situa<;oes cotidianas, ele atuara de forma previa
aAutoridade Tributaria. Em um momenta anterior ele e 0 unico decisor
sobre a aplica<;ao concreta da norma. Posteriormente sera descortinado
se sua a<;ao e interpreta<;ao estao, ou nao, em comunhao com a visao do
orgao arrecadador. Ao seguir a interpreta<;ao literal da norma ele adota 0
elemento interpretativo imediato e de acesso mais facil. Eventual descasamento entre a vontade do legislador e a forma como este redigiu 0 texto
legal gera significativa inseguran<;ajuridica e coloca 0 sujeito passivo em
um dilema. 0 contribuinte deve decidir se no caso concreto e possivel
tributar a situa<;ao alem do expressamente determinado pelo legislador
(principio da legalidade).
Diante desta zona cinzenta, em que diversos principio's sao contrapostos, os casos dificeis aguardam uma resposta. Na hipotese de elisiio fiscal
o ordenamento juridico deve indicar 0 caminho de resolu<;ao do conflito
normativo: (i) autorizar e reconhecer como valida a vantagem fiscal, sob
uma otica de tipicidade cerrada como corolario da seguran<;ajuridica, por
exemplo; ou (ii) atribuir a vantagem em alguns casos e negar em outros.
Resumidamente a vantagem pode ser buscada: seguindo a literalidade
da norma e seu espirito (economia de opr;iio); seguindo a literalidade da
norma, mas de forma contraria ao desejo do legislador (elisiio fiscal); ou,
contrariando a literalidade da norma e a vontade do legislador (evasiio
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fiscal). Na prime ira e na ultima situa<;ao 0 tratamento dado pelos ordenamentos juridicos nao varia. No caso da elisiio fiscal 0 ordenamento juridico
deve materializar a escolha sobre como pretende lidar com essa situa<;ao:
(i) sempre garantir a vantagem ou (ii) faze-lo apenas em alguns casos.
Em urn momenta pre-juridico, quando sao debatidas as politicas
juridico-fiscais, nao h:i uma resposta unica, mas alternativas a disposi<;ao
do ordenamento juridico. Esse e 0 primeiro marco para definir como tratar a elisiio fiscal.
Compete ao Poder Legislativo definir como pretende que sejam
resolvidos esses atritos. Tal escolha sera realizada no ambito da discricionariedade legislativa, tomando em considera<;ao 0 hist6rico do
ordenamento juridico, 0 contexto em que se encontra e 0 que pretende
para 0 futuro. No entanto, a decisao parlamentar esta circundada pelas
bordas estabelecidas constitucionalmente. Tais margens podem definir
urn campo mais amplo ou restrito de escolha a depender do ordenamento
juridico em analise e da interpreta<;ao dos principios constitucionais. No
extremo, a interpreta<;ao constitucional realizada pelo Poder Judiciario
pode impor uma das alternativas e retirar do Poder Legislativo possibilidade de definir 0 primeiro marco.
Ressalvadas interpreta<;oes invasivas por parte do Poder Judiciario, a
defini<;ao tolerar ou nao a elisao fiscal e do Poder Legislativo. Idealmente
a escolha deve ser expressa, seja para garantir a vantagem em todos os
casos ou para afastar em algumas hip6teses. Normalmente os ordenamentos materializam 0 caminho adotado por meio da indica<;ao do que deve
ser feito no caso urn conflito normativo na esfera fiscal.
Fixada a escolha legislativa pela prevalencia da literalidade da norma
fiscal, qualquer vantagem fiscal obtida nestes termos e licita e garantida ao
sujeito passivo. Tal defini<;ao devera ser respeitada pelos aplicadores das
normas fiscais, entre eles aAT e 0 Poder Judiciario. Deve-se considerar que
essa e a escolha quando for vedado 0 uso da analogia e da interpreta<;ao
extensiva no texto normativo, sem qualquer outra previsao especifica. Do
mesmo modo quando for adotada a tipicidade cerrada, a estrita legalidade
ou a interpreta<;ao restritiva dos tipos fiscais.
Do contrario, 0 ordenamento pode ressalvar que nem toda vantagem
fiscal obtida com 0 atendimento literal da norma sera mantida no caso
de conflito com a interpreta<;ao teleo16gica. Esta escolha sera expressa,
quando editada uma CGAA.
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Inexistindo elementos evidentes que ate stem a alternativa, deve-se
buscar no sistema normativo fiscal como urn todo qual e a OP9ao implicita
para 0 tratamento do conflito. Nesse caso, a alternativa eleita pelo Poder
Legislativo sera deduzida pelo Poder Judiciario. Ou seja, pela combina9ao dos principios constitucionais, da concretiza9ao da discricionariedade
legislativa estampada nas normas gerais de direito fiscal e nas normas
materiais. Nao cabe a escolha ao Judiciario, por afronta ao principio da
nao tributa9ao sem representa9ao, mas sua identifica9ao quando nao for
expressa. A busca deve considerar a introduyao de uma norma especifica
pendente de regulamenta9ao ou 0 silencio legislativo como indicativos
da decisao do Poder Legislativo.
Em resumo, 0 primeiro marco e a defini9ao de como 0 ordenamento
juridico pretende tratar as situa90es de elisao fiscal. Identificada essa
escolha legislativa, de forma expressa ou implicita, no sentido de que
(i) todas as vantagens devem ser garantidas, encerra-se a questiio, devendo
o aplicador do Direito respeitar a elei9ao legislativa.
De outro modo, (ii) a vontade do legislador pode ser a de garantir apenas a vantagem fiscal em alguns cas os. Esta op9ao sera expressa, quando
editada CGAA, ou implicita, quando 0 ordenamento aceite a aplica9ao da
analogia, a interpreta9ao extensiva ou for possivel obter tal indica9ao dos
principios que sustentem 0 sistema legal. Ha uma tendencia nos ordenamentos juridicos neste sentido, refor9ada pelos efeitos do Projeto BEPS
no ambito fiscal interno dos paises.
Presente a ultima altemativa (ii), passa-se ao segundo marco de
tratamento da elisao fiscal. Ele se presta a estabelecer e exteriorizar
os criterios para segregar as vantagens aceitaveis das inaceitaveis. Os
meios de defini9ao dos limites sao: (ii.a) evolu9ao jurisprudencial; ou,
(ii.b) introduyao de uma determina9ao legislativa (CGAA). 0 caminho a
tomar depende das experiencias e influencias do ordenamento juridico.
Paises com tradi90es ligadas ao modelo continental-europeu (civil law)
estarao mais confortaveis com previsoes legislativas, enquanto aqueles
pr6ximos ao common law podem preferir a via jurisprudencial. Em que
pese os diferentes funcionamentos dos ordenamentos juridicos, pode-se verificar uma tendencia em abordar a eli sao fiscal por intermedio de
CGAA.
Para alguns autores as previsoes legislativas (CGAA) sao dispensaveis, sendo as (ii.a) ferramentas de interpreta9ao suficientes para gerir a
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elisao fiscal. A AT pode se socorrer de institutos de direito privado, que
posteriormente serao avaliados pelo Poder Judiciario.
o Poder Judiciario po de tratar 0 problema em duas frentes distintas: na analise de casos concretos, com a fixayao de parametro (segundo
marco) do que e, ou nao, aceitavel na atuac,;ao do particular que utiliza
o fenomeno da elisao fiscal para obter uma vantagem; e, na definic,;ao
da forma de aplicac,;ao do principio da legalidade em materia tributaria,
aceitando tipicidades mais abertas, em contraposic,;ao aos tipos fechados. As opc,;oes disponiveis ainda podem funcionar de forma conjunta
como nos casos em a CGAA nao possui todos criterios expressos para
segregar 0 beneficio aceitavel do inaceitavel (segundo marco), quando 0
Poder Judiciario deve fixar tais criterios omissos para aplica-Ia ao caso
concreto.
No entanto, a interpretac,;ao jurisprudencial nao deve servir para que
o Judiciario ocupe a posiyao do Legislativo e reescreva a Lei fiscal substantiva/material para 0 que "deveria ser" 0 texto normativo. 0 principio
da legalidade, que exige a autorizayao legislativa para a exigencia de tributos, nao e desconsiderado.
As doutrinas jurisprudenciais que contem os criterios interpretativos variam nos ordenamentos juridicos, normalmente relacionadas com
a linha evolutiva do proprio direito nacional. Muitas vezes a figura utilizada por urn pais se aproxima das adotadas em outro, variando apenas a
denominayao.
A opyao entre normas legislativas ou doutrinas de interpretayao
judiciais tambem demonstra a forma de amadurecimento do sistema juridico no trato da elisao fiscal. Alguns paises podem partir de uma CGAA
em direc,;ao de uma doutrina de interpretayao jurisprudencial, mas 0 mais
comum e ter como ponto de chegada a CGAA. Esta tendencia tambem
e perceptivel nos paises da Uniao Europeia, inicialmente em virtude da
Recomendac,;ao do Conselho da Uniao Europeia de 2012 e tornando-se obrigatoria com a Diretiva de 2016 (Anti-Tax Avoidance Directive
-ATAD).
A adoyao de previsoes legislativas antiabuso pelos paises tambem foi
impulsionada pelo Instrumento Multilateral, fruto do Projeto BEPS, que
inc1ui uma CGAA. Por fim, a normatizayao do tratamento do abuso ganhou
seu ultimo capitulo com a inclusao do artigo 29, numero 9 na Convenc,;ao
Modelo da OCDE 2017. Todos esses acontecimentos materializam a
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tendencia de tratar a elisao fiscal para aqueles paises que entendem que
esse e urn problema a ser combatido, por meio da adoyao de CGAA.
Assim, seguindo essa tendencia, como segunda altemativa para 0
enfrentamento da elisao fiscal, 0 ordenamento juridico pode adotar uma
(ii.b) previsao legislativa (CGAA). 0 meio legislativo possui uma margem
de atuayao mais ampla em virtude da discricionariedade politico-juridica e
do principio da legalidade. Identificado urn hiato legal, uma falha de redayao do texto legal ou mesmo uma hipotese que deveria ter sido inc1uida
no texto legal, mas nao 0 foi, 0 Legislativo pode atacar os tres exemplos.
De outro lado, os instrumentos de interpretayao jurisprudencial sao mais
restritos que aqueles adisposiyao do Poder Legislativo. 0 Poder Judiciario
esta limitado pelo principio da proibiyao da tributayao sem representayao.
Ou seja, ao Poder Judiciario nao e permitido reescrever a norma fiscal,
situayao que representa a funyao primordial do Poder Legislativo.
No entanto, essa atuayao reativa do legislador e problematica. A
velocidade de resposta precisa ser grande, assim como a preocupayao
com as questoes fiscais. Desse modo, 0 legislativo pode fechar cada uma
das lacunas ou corrigir falhas tecnicas na redayao legal, mas isso mostra-se dificil na pr<itica. Como forma de contomar essa obrigayao, ele inc1ui
uma CGAA no ordenamento juridico e acaba por autorizar 0 judiciario a
utilizar uma ferramenta mais abrangente do que metodos de interpretayao. No entanto, 0 uso dessa ferramenta devera seguir as linhas/diretrizes
previamente estabelecidas pelo Poder Legislativo (segundo marco). Por
outro lado, com isso e reduzida a margem de atuayao do Poder Judiciario
na soluyao dos casos concretos, que antes buscaria em todo 0 ordenamento juridico linhas guia para entregar uma resposta ao caso concreto e
no momenta seguinte deve se ater ao estabelecido na CGAA.
Ao positivar uma CGAA 0 Legislativo fornece °a Autoridade
Tributaria uma ferramenta para desafiar atos e negocios juridicos realizados segundo os padroes previamente estabe1ecidos, mas sera urn poder
com barreiras e salvaguardas procedimentais, posteriormente auditado
pelo Judiciarioo
Em verdade, a introduyao da CGAA tambem serve como reconhecimento de urn problema no ordenamento juridico fiscal. Idealmente ela nao
seria necessaria e a vontade do legislador estaria perfeitamente estampada
no texto normativo, seja utilizando normas com tipos legais mais abertos, seja pe10 cuidado tecnico no processo legislativoo No entanto, essas
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hip6teses sao validas para as normas a serem escritas e nao resolvem os
problemas do passado. Assim, a CGAA funciona como uma confissao de
culpa, uma tentativa de lidar com os casos pertencentes a zona cinzenta
e urn alerta para os processos legislativos seguintes.
A introduyao de uma CGAA gera resistencia por parte dos contribuintes como se sua inexistencia fosse uma garantia que os planejamentos
tributarios nao seriam contestados pela AT. A falsa sensayao de seguranya
e descortinada.cliante de decisoes judiciais imprevisiveis, quando 0 resultado do julgamento pode ser definido apenas pela escolha da doutrina de
interpretayao utilizada no caso. Contrariando a reayao inicial dos contribuintes, a CGAA tera 0 ambito e as garantias fixadas pelo legislativo, que
podem ser mais ou menos rigidas. De outro lado, a introduyao de uma
CGAA tambem se presta, sob a 6tica negativa, a definir os limites do planejamento tributarios aceito pelo ordenamento juridico.
A introduyao de uma CGAA gera urn duplo efeito pedag6gico e
preventivo sobre 0 contribuinte, pois existe a possibilidade da AT rever
as situayoes passadas eleva 0 particular a refletir mais detidamente sobre
os riscos de ver seu arranjo que podera ser desconsiderado para fins fiscais. Este receio na aplicayao da CGAA nao pode ser confundido com a
inseguranya gerada com 0 desconhecimento sobre a forma de funcionamento do dispositivo. 0 primeiro faz parte do efeito desejado e age sob
aqueles que se envolvem em atos limftrofes, enquanto 0 segundo contraria
o principio da seguranya juridica e atua sobre todos os particulares que
possuem obrigayoes fiscais.
A aplicayao da CGAA tern como pre-requisito que os atos analisados
sejam validos sob a 6tica dos demais ramos do direito. Somente superada
essa fase pode-se considerar 0 uso de uma ferramenta antiabuso. Sendo
os arranjos imprestaveis para 0 direito civil ou societario, por exemplo,
nao se pode considera que possam trazer vantagens fiscais para 0 contribuinte. A CGAA nao pretende, nem possui forya normativa, para anular
ou declarar nulos atos que outros ramos do dire ito consideram validos.
Havendo conformidade com as regras dos demais ramos pode-se discutir
se a vantagem fiscal pretendida esta, ou nao, em conformidade com os
criterios materializados na CGAA.
A participayao do Poder Judiciario e alterada com a CGAA, que reduz
o ambito de pesquisa por soluyoes para os casos de elisao fiscal. Ausente
tal previsao ele buscara no ordenamento jurfdico a confirmayao de que ha
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o desejo do ordenamento legal de combater a elisao fiscal e construini os
criterios para solucionar 0 caso concreto. No caso da previsao legislativa,
a escolha e expressa e os criterios de analise dos casos concretos foram
previamente eleitos. 0 estabelecimento de balizas mais claras, direciona a
atua9ao do Poder Judiciario e facilita a atividade jurisdicional. Passa de urn
identificador da melhor solU9ao dentro do ordenamento juridico para urn
auditor/controlador da atividade daAT em rela9ao as determina90es legais.
Por outro lado, 0 Poder Judiciario deve manter urn autocontrole
do seu limite de atua9ao, sem se afastar do determinado pelo legislador
na tentativa de encontrar 0 que gostaria que nele estivesse previsto. Ao
introduzir uma CGAA 0 Poder Legislativo assume 0 dever de manter
essa ferramenta constantemente atualizada, tomando em considera9ao as
decisoes judiciais sobre 0 tema. Esse delicado balan90 entre os poderes
encontra efeitos concretos na rela9ao entre contribuintes eAT.
Do mesmo modo, a CGAA nao pode ser vista como urna autoriza9ao
para que a AT exija do contribuinte 0 maior onus fiscal possivel entre as
diversas alternativas para a implementa9ao de urn arranjo. Novamente, nao
e esse 0 objetivo da previsao. Apesar da tendencia de ad09ao de normas
legislativas para enfrentar a elisao fiscal, sua utiliza9ao inadequada pode
agravar os problemas do sistema fiscal, razao pela qual deve ser manejada
com as devidas precau90es e com maturidade pela AT, sob supervisao do
Poder Judiciario.
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