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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início à 
nossa reunião de hoje. Não vamos ter a presença do Professor Schoueri, que está 
no México. O Professor Gerd está chegando. Vamos... Aqui, no expediente, 
alguma comunicação?  

Sr. Salvador Cândido Brandão: Dr. Ricardo? Salvador. Eu pensei que esse dia 
não fosse chegar. Ontem à tarde, eu tive uma euforia muito grande. O Supremo 
Tribunal Federal depois de muitos anos, quase 36 anos, julgou umas 15 ADINs 
de inconstitucionalidade, referente à necessidade ou não do convênio para 
benefícios fiscais e interestaduais. Inclusive, São Paulo, também tinha uma lei 
que dava benefício fiscal para o leite, mas todas as leis de todos os estados, 
qualquer tipo de incentivo, foram julgadas inconstitucionais, porque não 
obedeceram ao Convênio 2475. Então, parece que o Supremo adotou essa linha, 
embora haja pensamentos contrários, mas realmente parece que eu acho que há 
um fim nessa famigerada guerra no Estado de São Paulo. Isso talvez seja um 
caminho para que se busque uma solução para essa questão da incidência do 
ICMS, é origem/destino, que é o ponto central da reforma que não sai. Fiquei 
muito satisfeito.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fernando Zilveti. Eu comentei com o Brandão 
que, ao contrário, eu também fiquei satisfeito em um primeiro momento e fiquei 
frustrado no outro. Porque são, de fato 14 ADINs, não são todas as ADINs, 
existem outras ADINs nos gabinetes dos Ministros, segundo declarou o 
Presidente Peluso do Tribunal. São ADINs, o que já indica que os estados 



voltarão a delinquir, vamos colocar assim, porque até o Secretário de Fazenda de 
Mato Grosso do Sul declarou que se reuniria com o Governador do estado para já 
alinhar as medidas a serem adotadas, leia-se nova lei de incentivo. Então, como 
controle concentrado por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade só pode 
analisar a lei em questão, não pode analisar leis futuras e nem a questão como 
um todo, ou seja, não pode analisar o problema da guerra fiscal, porque não é 
objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Infelizmente, você tem esta 
notícia que aparentemente é boa. Então, até os jornais publicam: “Supremo 
declara fim da guerra fiscal”. Mas não é o fim da guerra fiscal, é o fim de 14 
processos que estavam há mais de... Sei lá, alguns há mais de uma década para 
serem julgados. Aí são julgados dando esta informação para o contribuinte: 
“Puxa, realmente foi julgado”. Só que não resolve o problema da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade... Aliás, Ação Direta de Inconstitucionalidade não resolve o 
problema da guerra fiscal. O que se discutiu, também, lá em Brasília, é como 
seria a solução, então, para a guerra fiscal. Isto pelo controle concentrado de 
constitucionalidade. Enfim, o que se recomenda é que se houvesse interesse 
político efetivo nessa questão, que se buscasse um outro remédio constitucional, 
que seria, talvez, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Fora disso, 
continuarão a existir as Ações Diretas de Inconstitucionalidade e que também 
vão ter um curso muito longo até o que Supremo possa se manifestar, não é? 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele pode dar liminar, mas ele já deu liminar 
em outros casos e já deixou de dar liminar em outros casos. Tem uma liminar, 
por exemplo, de Vitória que está desde 88. Então... Espírito Santo. Então, a 
liminar, muitas vezes, é um problema para o contribuinte.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria também registrar que a 
semana passada o Professor Argos Gregório mandou para a biblioteca, aqui do 
Instituto, o seu livro sobre capacidade contributiva, enquanto que é um livro 
muito importante, também, de estudo. É sua tese de mestrado, não é? De modo 
que está à disposição de todos aí, capacidade contributiva. Alguém quer fazer 
uma comunicação mais? Vamos passar, então, ao tema principal, provavelmente, 
o único da nossa reunião de hoje. Nós temos outros assuntos, inclusive, um que 
já foi discutido a semana passada, mas hoje temos a satisfação de contar 
novamente com a presença do Dr. Claudemir Rodrigues Malaquias, que nos fez 
uma palestra excelente, há uns 40 dias atrás. Em função da excelência da 
apresentação e da importância dos tópicos que ele levantou, nós o convidamos a 
um novo encontro. Não para uma nova palestra, mas para um debate. Foi feita 
esta... Uma temática que foi divulgada, vocês conhecem, vou ler rapidamente, 
para que nós nos concentremos nesses pontos. Evidentemente, que o debate 
sempre acaba saindo para outros assuntos, mas nós vamos procurar nos 
concentrar nessas questões. Porque elas, acho que trazem à tona um dos pontos 
principais envolvidos no planejamento tributário, que é a simulação e o negócio 
jurídico indireto, que era a conceituação de um e de outro, que era a distinção, 
por consequência, entre um e outro. Como isso está diretamente ligada à 



chamada causa dos negócios jurídicos, até em uma visão bem moderna do 
conceito de simulação e, também, evidentemente, a causa fundamental para a 
definição do que seja abuso no exercício de direito, no âmbito do Código Civil. 
Este ponto de causa, também, que foi um ponto que nos chamou a atenção 
durante a sua exposição, Professor Claudemir, é que levou que a temática 
começasse exatamente pela exata noção da causa jurídica, causa negocial - entre 
parênteses - ou qualquer outro tema que se queira usar, dos atos aos negócios 
jurídicos, face aos artigos: 421, que trata da liberdade da contratar; e 187, do 
Código Civil. O 187 trata exatamente do excesso, do abuso ou do excesso do 
exercício de direitos. A distinção entre causa, objeto e intenção; o estreitamento 
da noção de simulação pela visão da intenção e pela visão subjetiva, ou melhor, 
desculpem, da visão objetiva ou causal; distinção de simulação e negócio jurídico 
indireto; e, papel deste no planejamento tributário. Em um segundo momento, 
uma revisão do conceito de simulação face ao art. 71, da Lei 4.502, e perante o 
art. 72 dessa lei, assim como a revisão do conceito de dolo, para a qualificação da 
multa, perante os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502 e, também, trazendo à 
consideração o art. 136 do CTN. Por fim, havendo tempo, um outro ponto 
fundamental que veio à tona durante a posição do Dr. Malaquias, a revisão do 
conceito de erro de proibição. Ele tratou dessa questão perante o art. 21, do 
Código Penal. Nós acrescentamos aqui: art. 68, § 1º, inciso IV, e § 2º da Lei 
4.502; e, o art. 44, da Lei 9.430. Então, eu acho que como encaminhamento da 
discussão, com a abertura da discussão, nós podemos pedir umas breves 
considerações ao Dr. Malaquias, depois nós apresentaremos as nossas opiniões e 
as nossas questões.  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Ok. Bom dia a todos. Novamente é um 
prazer estar aqui, nessa casa, ao lado dos ilustres juristas. Para nós, é uma 
satisfação. Agradeço o convite do Bianco. Estamos aqui, agora, para nova 
sabatina, eu acredito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: [pronunciamento fora do microfone].. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Exatamente. Essas considerações acerca 
do planejamento tributário, elas começaram, eu não sei se tive a oportunidade de 
mencionar, quando eu estava na Receita. Lá, na Receita, eu representava o 
Brasil, em um grupo internacional, que acompanhava as manobras e os 
esquemas de planejamento tributário, com a finalidade de reunir instrumentos 
para municiar a ação de fiscalização. Evidentemente, que é uma ótica totalmente 
diferente, mas a gente lidava lá com a multiplicidade dos ordenamentos jurídicos, 
como cada país enfrentava essa questão e como os países, que tinham o seu 
Direito descendente da família romano-germânica, como eles tratavam todas 
essas questões. Evidentemente, cada país tem a sua experiência de Direito e 
cada um tratava a sua, mas a troca de experiência foi muito favorável. Aí eu 
comecei a estudar essas questões e como surgiu. Depois, em seguida, quando eu 
vim para o Conselho, várias oportunidades eu tive a oportunidade de ir aos 
poucos, parece que foi a conta-gotas, falando a parte dos estudos. Então, 
acredito que na vez que nós estivemos aqui, nós tivemos a oportunidade de tratar 



a questão como um todo. Até porque nós chegamos e falamos assim: “Olha, todo 
o planejamento é qualificado”. Isso causa uma certa reação, mas não é isso. Eu 
me lembro de ter dito bem isso: que a instrução processual é que vai ditar essa 
regra. Porque se não houver a subsunção de todos os fatos que estão no 
processo, a questão do 71, ou 72, ou 73, eu não vou qualificá-lo. Mas se eu tiver 
que qualificar, eu tenho que passar por aqui pelo 71, pelo 72. Ou seja, 
independente de eu qualificar a patologia ou a anormalidade que eu vejo naquela 
operação, eu tenho que fazer um subsunção dos fatos ao que está nesses três 
dispositivos, senão não posso qualificar, evidentemente. Aí eu estaria lidando 
com uma infração fiscal e não com a questão que atraí a multa qualificada. Mas 
se eu atrair a multa qualificada, evidentemente, que eu vou usar aqueles 
argumentos e vou afastar a questão do erro de proibição por aquelas 
justificativas. Mas eu estou dizendo isso para introduzir e dizer que nós 
começamos a conversa pelo fim. 

Orador Não Identificado: [pronunciamento fora do microfone]. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Exatamente, quando nós estamos lá na 
etapa em que nós já qualificamos os fatos e que nós já estamos aplicando as 
penalidades. Mas antes disso, eu tenho que fazer uma análise. A análise do 
planejamento, ela tem que ser feita mediante um critério, mediante um método. 
Evidentemente, que não cabe deixar na subjetividade não só da administração 
fiscal, na subjetividade do auditor, na subjetividade do contribuinte, achar o que 
é e o que não é planejamento. Dentro dessa linha, nós começamos a construir 
um pensamento, baseado no estudo que foi compilado por aquela obra 
coordenada pelo Professor Schoueri, em que foi feito um levantamento das 
decisões do Conselho e viu-se que ali tinha um fio condutor. Esse fio condutor 
era justamente o que norteava as decisões do Conselho, apesar da pluralidade de 
terminologias e de termos empregados nos julgamentos. O que norteava era 
justamente que o Conselho considera, naquelas decisões analisadas, considerou 
que havia o planejamento tributário naqueles casos em que a vontade declarada 
divergia daquilo que se verificava nos fatos, daquilo que era trazido dentro do 
processo. Com base nisso, nós fizemos uma aproximação teórica analisando o 
planejamento tributário, ou o conjunto de atos, ou o conjunto de negócios 
jurídicos dentro de um esquema de planejamento tributário, sob a ótica dos três 
planos: o plano da existência, da validade e da eficácia. Aqui, na vez que eu 
estive aqui, a gente não chegou a abordar isso. Nós chegamos e falamos: “Olha, 
sempre que houver divergência da causa típica com a causa objetiva, nós temos 
a oportunidade de qualificar a multa”. Mas não chegamos aqui a definir como eu 
chego nessa causa típica, ou como eu procedo à análise do negócio jurídico com 
base nesses três planos: da existência, da validade e da eficácia. Eu baseio as 
minhas considerações nos estudos teóricos dos Professores Marcos Bernardes de 
Mello e Antônio Junqueira de Azevedo, os quais traçaram aqui, no Brasil, 
praticamente as principais linhas sobre a teoria do negócio jurídico e essa 
questão do plano da existência, da validade e da eficácia. A conclusão que a 
gente chega é a seguinte: se eu admitir ou entender que o negócio jurídico não 
produz efeitos, ou seja, ele está inquinado de uma ineficácia, independente de ser 



nulo, esse negócio jurídico não pode ser oponível ao Fisco. Então, eu estaria 
diante de uma situação em que ocorrendo o fato gerador e eu consiga demonstrar 
isso de forma presumida, sempre vai ser assim o planejamento tributário, haverá 
incidência tributária. Eu não sei se eu entraria agora nessa questão da causa. Eu 
acho que seria mais interessante nós mostrarmos onde é que está situada a 
causa, eu vou procurar ser breve, mas eu trouxe uma transparência e posso até 
deixá-la aqui, porque eu traço com mais detalhes como nós chegamos, 
teoricamente, na questão da causa. Segundo esses dois professores, o negócio 
jurídico possui elementos. Essa visão de elementos é a visão estruturalista. A 
visão estruturalista decompõe o negócio jurídico para poder ser analisado com 
base nos planos da existência, validade e eficácia, decompõe em elementos. A 
análise dos elementos é feita no plano da existência. Nós temos três categorias de 
elementos. Nós temos os elementos chamados gerais, esses gerais se dividem 
entre os constitutivos ou intrínsecos e os elementos gerais considerados 
extrínsecos. Os elementos gerais considerados constitutivos, ou seja, sem ele o 
negócio jurídico sequer existe, é o objeto, a forma e as circunstâncias negociais. 
As circunstâncias negociais é a novidade. Inclusive, o Antônio Junqueira trata 
como quid novi. O que é a circunstância negocial e que nós trazemos isso na 
nossa teoria, incorporamos isso no nosso Direito Civil, por força da influência do 
Direito Alemão. A circunstância negocial é tudo aquilo que faz com que a 
sociedade veja aquele conjunto de atos como juridicamente relevante e merecedor 
da tutela jurídica. Então, se nós imaginássemos uma celebração de um 
casamento em uma comunidade indígena, ou pré-histórica, que tem uma 
evolução cultural diferente da nossa, evidentemente, que ela vai surgir, vai 
nascer com uma impressão diferente, vai gerar direitos e obrigações diferentes, 
independente da lei posta, da lei objetiva. Isso significa o quê? Que a lei do 
negócio jurídico, que a gente pode consubstanciar pelo objeto e pela forma, existe 
algo mais, que são as circunstâncias negociais que fazem com que o negócio 
jurídico seja socialmente reconhecido como relevante, necessário e suficiente 
para o surgimento de relações jurídicas. Então, esses são os elementos gerais 
intrínsecos. Temos, também, os elementos gerais extrínsecos, esse é comum a 
todos: é o tempo, lugar e agente, ou seja, todo o negócio jurídico também terá 
esses elementos. Esse nível de abstração é o máximo, ou seja, todos os negócios 
jurídicos possuem esses elementos. Descendo no nível de abstração e indo em 
direção ao caso concreto, nós temos uma outra classificação, em que nós teremos 
os elementos categoriais e é esse que interessa para nós. Os elementos 
categoriais, eles são divididos entre essenciais ou inderrogáveis e naturais ou 
derrogáveis. Os elementos categoriais, eles são importantes, porque eles definem 
o tipo de negócio ou a natureza do negócio. Como eu distingo um contrato de 
contra e venda de um contrato de seguro, de um casamento, de um testamento, 
de uma doação, de uma confissão de dívida? Ou seja, são esses elementos que 
distinguem a categoria, por isso são chamados categoriais, do negócio jurídico. 
Esses elementos categoriais, como eu disse, são divididos em duas categorias, em 
duas espécies: os inderrogáveis, que é o que interessa para o planejamento 
tributário; e os derrogáveis. Os derrogáveis ou naturais são aqueles que decorrem 
da vontade das partes. Então, por exemplo, o mandato em tese é gratuito, mas a 



parte pode colocar um preço no mandato, pode ajustar uma contraprestação, um 
pagamento. A questão do direito de evicção. Ele é natural, decorre do contrato de 
compra e venda ou de disposição de bens, mas ele pode ser revisto pelas partes, 
pode ter uma outra amplitude, pode ser restringido pelas partes, ou seja, são 
questões, são elementos que dependem das partes. Já os elementos 
inderrogáveis, que é aquele que interessa para nós na análise do planejamento 
tributário, são aqueles que não podem ser alterados pelas partes de forma 
alguma. Então, por exemplo, na questão do contrato de compra e venda. O 
acordo, o consenso sobre a coisa e o preço é imprescindível para que haja o 
contrato. Então, isso não pode ser afastado pelas partes. Então, sempre que eu 
tiver, por exemplo, um contrato de depósito ou um contrato de comodato, em que 
o bem não é disponibilizado, ou seja, que esse elemento inderrogável não se 
concretiza, eu não posso falar que houve esse tipo de contrato. Ou seja, o 
elemento categorial inderrogável é justamente esse elemento que dá a categoria 
do negócio. E, por último, nós temos os elementos particulares. Os elementos 
particulares são aqueles, descendo em um nível de abstração, são aqueles que 
dizem respeito àquele contrato em específico. Aí nós temos, apesar de serem 
múltiplos, nós temos... A doutrina vai indicar com os principais, a condição ao 
termo encargo, que são questões que são ajustadas pelos particulares, pelas 
partes e que dizem respeito àquele negócio em particular, ou seja, descendo em 
um nível de abstração. Bom, o que interessa para nós, como eu disse, são os 
elementos inderrogáveis. Por quê? O elemento inderrogável é uma referência à 
causa. A definição de causa que nós damos é justamente essa: a causa do 
negócio jurídico, ela não é elemento do negócio jurídico, por isso que eu não citei 
ela aqui. O que é elemento é o elemento categorial inderrogável, que é uma 
referência à causa. A causa é o que se manifesta no mundo real. O negócio 
jurídico, ele tem uma referência à causa. Vamos exemplificar. Como eu disse 
para vocês, no contrato de compra e venda, a entrega do bem, o ajuste da coisa, 
do preço e a entrega da coisa é inderrogável. As partes têm... Senão não chamo 
isso de contrato de compra e venda. Então, essa referência que existe no contrato 
é a causa. No mundo real é justamente o ato, o agente que vai concretizar esse 
elemento. E nós chamamos o quê? De causa típica - entre parênteses. Por quê? 
Socialmente, devido à repetição em diversos casos ou em diversos contratos em 
concreto, nós consideramos que essa causa foi tipificada no seguinte sentido, 
não porque consta do Direito objetivo. Mas por quê? A sucessão de negócios fez 
com que nós agrupássemos em uma categoria, chamada de contrato de compra e 
venda, podia ser qualquer outro negócio jurídico. Essa categoria, socialmente, 
nós imputamos nela uma exigência legítima, o interesse social relevante, 
necessário, durável, constante e que é costumeiro. Então, o que se espera, por 
exemplo, no contrato societário? Se espera que a sociedade se forme e que 
juntos, reunindo os recursos, produzam alguma coisa. Isso é a causa? A causa 
do negócio, nesse sentido, é como que uma justificativa, no plano jurídico, do 
negócio jurídico. É uma justificativa. O negócio jurídico sem causa, ele vai ser 
afetado. Bom, eu estou dizendo os elementos, então, no plano da existência nós 
analisamos os elementos e para nós interessa fazer essa distinção em relação à 
causa. No plano da validade e eficácia, o que nós vamos ver como a causa 



funciona. A causa, ela pode ser pressuposta ou pode ser final. Quando a causa é 
pressuposta, eu não tenho a existência do negócio jurídico. Então, por exemplo, 
no contrato de confissão de dívida, se inexiste a dívida, eu não posso ter uma 
confissão de dívida. Então, nesse caso, a dívida é a causa pressuposta. No 
contrato de sociedade, por exemplo, ou no casamento, a comunhão de duas 
pessoas, sexos diferentes, no casamento é a causa, o quê? Vai mudar isso, não 
é? 

[risos] 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: É a causa final. Ou seja, o negócio 
jurídico, casamento, ele pressupõe que haja a comunhão de vida entre o homem 
e a mulher. Vamos admitir que o casamento seja celebrado, obedecidas todas as 
formalidades, só que não há a comunhão de vida, faltou a causa final. É nesse 
sentido que nós colocamos a questão da causa. Então, as causas podem ser 
pressupostas ou finais. Se as causas forem pressupostas, sempre ela vai gerar 
uma nulidade. Então, aí eu analisando o negócio jurídico, no plano da validade, 
eu vou verificar o quê? Que a inexistência da causa gera uma nulidade, causa 
pressuposta. No caso das questões tributárias, a maioria das causas são causas 
finais, ou seja, são aquelas causas que têm que ser verificadas a partir da 
celebração do negócio jurídico. Essas causas finais, evidentemente, elas vão gerar 
não a nulidade do negócio, mas a sua ineficácia. Então, imaginem vocês um 
contrato de sociedade em que eu tenho lá todas as sua formalidades obedecidas. 
No entanto, eu não verifico a formação do affectio societatis, eu não verifico a 
existência de um business planning, eu não verifico um acordo entre os sócios em 
atingir um objetivo comum, ou seja, essa causa não foi realizada. Então, esse 
negócio, ele está inquinado de ineficácia. Ele estando inquinado de ineficácia eu 
vou torná-lo inoponível ao Fisco. Eram essas as considerações, só para explicar a 
origem da causa. Por isso que a gente diz que no planejamento tributário, 
quando a gente está analisando o planejamento tributário, o ato de pesquisar ou 
analisar, examinar um planejamento tributário implica em investigar a coerência, 
ou a correspondência entre a causa típica, ou seja, aquilo que socialmente é 
esperado, legitimamente é esperado daquele negócio jurídico e a causa objetiva, 
ou seja, aquilo que efetivamente se verificou, está certo? Havendo uma 
divergência entre a causa típica e a causa objetiva, evidentemente, que esses 
negócios não podem ser oponíveis ao Fisco. Se por trás existe uma lei típica do 
imposto, que faz surgir a incidência do imposto, nesse caso, estando isso 
demonstrado, é possível que nós apliquemos a sanção tributária, a infração 
tributária e cobremos o imposto, está certo? Não basta que... Por isso que a gente 
afasta que essa questão da discussão da interpretação econômica. Por quê? Não 
basta que nós tenhamos uma ineficácia dos negócios jurídicos, porque nós 
podemos ter negócios jurídicos ineficazes e do ponto de vista tributário não gerar 
nenhuma consequência. Mas nós podemos ter negócios jurídicos ineficazes, que 
do ponto de vista tributário gera uma consequência. Eram essas as 
considerações iniciais, eu acredito que à medida que as perguntas forem sendo 
feitas, a gente pode fazer as distinções que foram colocadas aqui entre causa, 
objeto, forma. Eu só chamo a atenção, porque às vezes a gente fala assim e talvez 



não fique claro. Nós estamos em planos de análise. Então, por exemplo, o objeto 
de um negócio jurídico, que é o seu conteúdo, na verdade, ele é consubstanciado 
pelas cláusulas de um contrato, pelos textos, pelas condições, etc. e tal. Esse é o 
objeto do contrato. Ao mesmo tempo ali, também, estão os elementos categoriais, 
derrogáveis e inderrogáveis, ou seja, isso confunde um pouco. Mas se a gente 
imaginar que são planos, ou seja, a gente vai descendo em nível de abstração dos 
negócios jurídicos em abstrato para o negócio jurídico em concreto que eu estou 
analisando, a gente consegue aprender de forma correta.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Bom, é complexo.  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: É, não é muito simples.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É complexo e foi me dito que às vezes 
confunde. Não é que confunde, é que é complexo. Especialmente, nós temos que 
fazer uma análise realmente que disseque o fato jurídico em todos os seus 
patamares. Se a gente puder reduzir a uma simplicidade maior, o que foi dito, 
tentar reduzir a uma simplicidade maior e talvez não reduzir de uma maneira 
suficiente, nós poderíamos dizer que a causa... Eu quero adotar aqui a expressão 
do Ministro Moreira Alves, a causa... E que está de acordo com a doutrina da 
teoria das obrigações, a causa é a função prática que a lei atribui a um contrato. 
Então, no caso de contrato de compra e venda, é preciso que haja uma coisa a 
ser vendida, é preciso que haja vontade de vender, do outro lado vontade de 
adquirir, é necessário que haja a fixação de um preço, que são as condições 
essenciais, as características essenciais do contrato, mas a causa é a 
transferência da propriedade mediante o pagamento do preço. Então, a causa se 
confunde com a função prática ou com a finalidade do contrato, se confunde 
muito com as prestações e contraprestações, que são específicas desse tipo de 
negócio jurídico. Esta é a causa do negócio jurídico. Por isso que o art. 167, do 
Código Civil, diz: que uma das razões pelas quais há abuso no exercício do direito 
é quando você pratica algum direito excedendo a função, diz o art. 167, função 
econômica ou social, leia-se a função prática desse direito. O que é repetido no 
art. 421, do Código Civil, com relação à liberdade de contratar. Ela existe, todo 
mundo é livre para contratar, mas deve fazer dentro dos limites próprios do 
contrato, que são exatamente a causa, as prestações, a prestação e contra 
prestação. Mais, modernamente, eu não gosto muito dessa palavra 
modernamente, porque tem muita coisa que é... 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é por... Não tenho uma 
implicância com o moderno. É que eu gosto muito de lembrar o Souto Maior 
Borges, que diz que alguém fez aí um filme que foi maravilhoso e todos os mais 
modernos que ele fez eram piores que o mais antigo. Então, o fato de ser mais 
moderno não significa que é melhor do que o mais antigo. Isso foi repetido pelo 
Professor Humberto Ávila, com o brilhantismo que lhe é peculiar. Mas, na 
verdade, essa visão, a que eu quero me referir de simulação, é uma evolução. 
Muito nesta linha é uma evolução do conceito de simulação, que partia daquele 



tradicional, outra palavra complicada, mas a tradicional definição, mas é 
universal, definição de simulação como a desconformidade entre a vontade e o 
ato praticado. Há autores, e isso não é novo também, graças a Deus, vem desde o 
tempo de Orlando Gomes, que já dizia que a simulação é um vício da causa. Ou 
seja, é um vício, porque as partes contratam algo e se comportam de uma 
maneira diferente. Então, elas contratam uma compra e venda e se comportam 
de uma maneira diferente. Por exemplo, contratam a compra e venda, depois há 
uma devolução por baixo da mesa do preço, porque querem encobrir um contrato 
de doação. Então, na verdade, você tem o que hoje eu chamo de visão subjetiva, 
que é a velha definição de desconformidade entre a intenção e a prática, que leva 
toda a problemática de como provar o subjetivo, que a Jurisprudência do 
primeiro Conselho de Contribuintes, com uma sabedoria enorme, desenvolveu 
através dos indícios, da densidade dos indícios dessa conformidade. Mas dentre 
os indícios, essa Jurisprudência sempre levou em conta exatamente o 
comportamento das partes e um comportamento disforme à causa. No fundo, no 
fundo, estou falando a mesma coisa. Se eu falar em desconformidade da intenção 
subjetiva com o ato externo e a desconformidade entre a causa e o que foi 
efetivamente praticado, aquilo que foi o comportamento das partes, eu estou 
dizendo a mesma coisa. No fundo sempre existe uma desconformidade entre a 
intenção e o que praticou. Mas o fundamental é isso: a desconformidade para 
que haja um referencial objetivo com relação à causa do negócio jurídico ou do 
ato jurídico, em sentido estrito, também. Nós ainda não falamos na palavra 
perigosa, na expressão perigosa: negócio jurídico indireto. Mas é a detecção da 
existência do negócio jurídico direto e da sua contrariedade ou oposição ao 
conceito de simulação, é exatamente no sentido de que no negócio jurídico direto 
a causa do negócio é respeitada 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A causa do negócio jurídico é 
respeitada. Depois nós vamos evoluir. Eu só queria colocar aqui essa maneira 
mais simples que eu tenho de ver a questão e, também, fazer uma observação 
importante, para nos ajustarmos no que foi dito aqui. Causa para mim muita 
estranheza, no âmbito da Jurisprudência Administrativa, a seguinte afirmação: o 
negócio é lícito e é válido no plano do Direito Privado, mas não é oponível a Fisco, 
ponto final. Pelo o que foi dito pelo Dr. Malaquias, eu posso dizer que algo não é 
oponível ao Fisco, mas eu posso dizer que esse algo não é oponível ao Fisco, 
porque ele vem viciado, perante o Direito Privado. Vem viciado no nível de 
nulidade, no nível de anulabilidade, porque o Código Civil tem várias categorias, 
mas de qualquer forma o ato padece de alguma invalidade. Também acho que o 
fato de não ser sido declarada a invalidade no plano da relação negocial, entre as 
partes, não é oponível ao Fisco. Quer dizer, o Fisco não tem nada a ver, se as 
partes resolvem... Aliás, quando está tratando de simulação, as partes estão 
provavelmente mancomunadas, então, elas não vão querer se digladiar para 
anular o que fizeram, cancelar o que fizeram e fazem, sim, que é outro indício, 
mas fazem por vias obscuras, indiretas. Agora, o Fisco não tem nada a ver com 
isso. Se o negócio não é válido, ainda que no plano da relação negocial, ele 



continue, pelo menos, aparentemente a produzir os efeitos, o Fisco não vai 
reconhecer esse efeito. Agora, se o ato for válido perante o Direito Civil, não 
havendo uma norma do Direito Tributário que desconsidere esses efeitos para 
fins tributários, leia-se uma norma geral ou particular antielusão, o ato tem que 
produzir efeitos no Direito Tributário, senão fica um mundo de loucos, vale o ato 
para uns e não vale para outros ou outro. Então, é essa colocação que eu tenho 
para mim, me norteio por ela e eu não discordei de nada do que foi dito. Eu só 
quis manifestar a minha opinião, de maneira um pouquinho mais simples e 
espero que também da sua parte haja concordância com o que eu disse de uma 
maneira mais simples. As pessoas aqui, já houve vários pedidos da palavra. Quer 
fazer algum comentário? 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Só com relação a essa parte final. Realmente, 
essa conclusão de que um negócio, apesar de válido, ele é inoponível ao Fisco, ele 
é consequência da análise dos três planos. Então, evidentemente, ao analisar os 
fatores de eficácia, se um negócio não produz efeitos, se ele não produz efeitos, 
independente de ser declarado nulo, ou estar inquinado na nulidade, o Fisco 
pode desconsiderá-lo. 

Orador Não Identificado: Pode. 

[risos] 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Essa que é a questão. Não, mas é essa que é a 
questão. Por quê? O afastamento da causa, ele inquina o negócio.  

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou dar a palavra para o 
Professor Fernando, que está inconformado. Eu não sei se nós estamos 
discordando. Não sei se eu não estou entendendo, porque não sei se nós estamos 
discordando na maneira de falar. Eu dou a palavra para você, Fernando.  

[risos] 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, Fernando Zilveti. Antes de mais nada, 
queria dizer que nós estamos em uma mesa de debate para justamente debater, 
discordar, sem nenhum propósito de dizer quem está certo e quem está errado. 
Mas me chamou a atenção na exposição do Dr. Malaquias, a sua retórica muito 
bem articulada, que já é uma característica sua e o domínio do Direito Privado, 
que já demonstrou ter, que ele transita muito bem na questão do negócio jurídico 
e transita, também, na questão da causa no negócio jurídico do Direito Privado. 
Ele citou um dos grandes privatistas e desaparecido recentemente, que é o 
Professor Junqueira, que deixou um hiato na faculdade de Direito, na cadeira de 
Direito Civil, não é? Infelizmente, não tem outro da sua estatura, atualmente, 
nenhuma referência aos atuais titulares, que são ótimos professores, mas 
digamos, o Professor Junqueira era um caso à parte. O Professor Junqueira 
esteve na faculdade, no IBDT, a convite do Schoueri, quando o Schoueri começou 
os estudos que finalizaram nesse livro citado pelo Professor Malaquias. Ele esteve 



justamente para falar para os pesquisadores, os alunos e os curiosos, como eu, o 
Bianco e outros que estiveram lá com ele, sobre a questão da causa. Nesta aula, 
verdadeira aula que ele deu, ele chamou atenção para um ponto muito 
importante da oponibilidade. Ele disse: a questão da causa, no Direito Privado, 
teve um uso pouco honroso em determinadas jurisdições e ele citou uma delas, 
que é a jurisdição italiana. Na Itália, a causa foi utilizada pelos fascistas, 
justamente para desconsiderar negócios jurídicos a seu talante, que é essa a 
minha preocupação. Porque ele diz: se nós formos falar só do Direito Privado, a 
causa, não vamos repetir, está muito bem dito o que foi dito até então, mas a 
desconsideração do negócio jurídico, por falta de causa, precisa ser vista com 
muito cuidado, porque nós temos, como foi dito aqui, a causa final e a causa 
pressuposto. A causa pressuposto é uma causa, no negócio do Direito Privado, 
muito usada no Direito Anglo-Saxão. Não há contrato sem causa pressuposto, 
tanto que há no Direito Americano e Inglês a ideia, assim: pode ser um grão de 
areia. Então, que motiva, inclusive, os considerandos dos contratos, 
considerando isso, considerando aquilo. Se não tiver um considerando não tem 
negócio jurídico, que é um pressuposto do negócio. A causa final, exemplificada 
no casamento, é um problema para o Direito Privado, o que diria para o Direito 
Tributário. Porque você vai investigar se efetivamente existe uma união efetiva 
entre marido e mulher. Só que teve um contrato de casamento antes, se celebrou 
o contrato, imaginem vocês se fossem desconsiderar os casamentos por falta de 
convívio. O que seria dos casamentos? Agora, pela questão da investigação, pode 
ser vista do campo do Direito Privado, sim, com todos os cuidados. No Direito 
Tributário, que é essa a minha preocupação, por isso a minha necessidade de 
intervir, é que não tem absolutamente relação qualquer com o Direito Privado 
investigado até então, tanto na doutrina estrangeira quanto na doutrina 
brasileira. A doutrina brasileira, o que mais se aproximou de uma justificativa 
causal foi do Direito Tributário, foi o Gilberto Ulhôa Canto, que chegou e disse: 
“Olha, então, se aproxima da justificação”. A justificação seria necessária para o 
nascimento da obrigação tributária. Há, no entanto, outras teorias que dizem: a 
justificação para o Direito Tributário está no próprio fato gerador. Ou seja, 
ocorrendo fato gerador se dá o nascimento da obrigação tributária. Não haveria 
outra justificativa, ou como diria o Otto Mayer, que foi um dos que se preocupou 
com a justificativa e a transposição do Direito Privado para o Direito Tributário: a 
causa é a lei. Aí também os privatistas, que transitaram sobre questões de 
Direito Tributário, também, falam: “Então, a causa seria a lei”. E a subsunção 
não é, como eu também vi aqui e me preocupei, não é feita pelo intérprete, que é 
outro problema no Direito Tributário. O intérprete, ele acha que ele tem que fazer 
a subsunção, como se ele colocasse o fato na norma, que é um problema, 
também, denunciado pelo Geraldo Ataliba e por tantos outros juristas. É uma 
questão mecânica, existe a teoria mecanicista. Então, o intérprete vai lá e coloca, 
ele faz a subsunção ou a subsunção é uma abstração mental, necessária para 
você chegar à adequação entre o fato e a norma. Em termos de negócio jurídico, 
estando o negócio jurídico no ponto de vista do Direito Privado pleno, aí sem 
vícios causais, não pode o Fisco nem no Direito Comparado considerar esse 
negócio sem causa. Porque não lhe é dado esse direito de investigar e de 



considerar inoponível ao Fisco. Porque o Fisco não pode dizer: “Olha, isto eu 
gostei, mas para mim não vale”. Ele não tem esse direito, eu insisto, nem no 
Direito Comparado. Agora, se isto acontecer no Direito Brasileiro, vai dizer: 
“Então, aqui qual foi a norma que deu isso?”. A norma antielusão não faz isso. A 
norma antielusão nem no Direito Comparado faz esta... Se põe, o Fisco se coloca 
nesta posição, porque se fizer isso vai seguir o risco fascista. Ou seja, qual é o 
risco fascista? Tomando cuidado com a palavra, que foi usada pelo Ministro da 
Cultura há dois dias e gerou um grande problema. O risco fascista é assim: é o 
risco autoritário. Eu digo o que é e o que não é causa. Imaginem vocês se a lei 
desse esse direito ao Fisco. Eu digo que não é causa... Espera um pouquinho... 
Mas a causa, ela já é do negócio do Direito Privado, se está pleno o negócio do 
Direito Privado e ele tem causa, não há como o Fisco dizer que ele não é oponível. 
Se tem outro problema, que aí explorar mais adiante, aí não está mais aqui quem 
falou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Eu vou passar a 
palavra para o João Bianco, o segundo a pedir.  

Sr. João Francisco Bianco: Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas, vou 
colocar duas questões aqui para discussão. Primeira, eu queria pedir para o 
Claudemir examinar um pouquinho essa questão da causa nos negócios 
jurídicos indiretos, apesar de o Ricardo ter dito que é expressão maldita, mas eu 
acho que a gente tem que enfrentar essa questão. Então, eu queria que o 
Claudemir colocasse a questão da causa nos negócios jurídicos indiretos e fizesse 
um contraponto entre o que você disse dos negócios jurídicos, no plano da 
existência, validade e eficácia, mas no âmbito dos negócios jurídicos indiretos. A 
segunda colocação que eu faria, até a partir das colocações do Fernando, seria a 
seguinte: como é que a gente colocaria essa sua conclusão de investigação da 
causa, Claudemir, na questão da oponibilidade do negócio jurídico ao Fisco, no 
âmbito do CTN. O art. 117, do CTN, ele diz que o fato gerador pode ser uma 
situação de fato ou uma situação de direito. Mas ocorre o fato gerador quando a 
situação de fato estiver plenamente caracterizada e ocorre o fato gerador na 
situação jurídica, quando a situação jurídica estiver plenamente constituída nos 
termos do Direito aplicável. Como é que você coloca, então, essa questão da 
investigação da causa como elemento que vai determinar a oponibilidade do 
negócio jurídico ao Fisco, no âmbito do CTN. O CTN exige isso? Essa é a 
colocação.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Depois lhe dou a palavra para uma 
resposta coletiva, aqui, para uma abordagem coletiva. Fazendo uma ponte entre 
uma intervenção e outra, queria lembrar a advertência do Professor Brandão 
Machado de que a teoria do abuso de forma, na Alemanha, e o Professor Gerd 
poderá ser mais específico, ela combatia exatamente o negócio jurídico indireto. 
Porque no negócio jurídico indireto, a causa do contrato é plenamente cumprida 
e respeitada, não é? Então, o negócio produz efeitos, é eficaz em todos os níveis 
que se queira de investigação, desde que ele não tenha outro vício. Ele, 
aparentemente, tem que valer perante o Direito Tributário, salvo norma em 



contrário, que seria uma norma antielusão. Essa é uma primeira observação. A 
segunda, você se referiu ao CTN, art. 116, mas acima de tudo nele, na 
Constituição, o princípio da legalidade que preside a atuação do Fisco. Então, 
nós estamos no plano da legalidade, não acredito que tenha sido, que era 
implicitamente dito aqui que o Fisco pode... Eu acho que não é, ele tem que 
determinar qual o fundamento jurídico, seja no Direito Privado, seja no Direito 
Tributário, para desconsiderar o ato. Não sei se estou querendo ser muito 
simples demais, mas não consigo ver de forma diferente. Professor Gerd.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: É muito curioso observar que todos aqui falaram que 
estão certos e estão errados ao mesmo tempo. Por quê? Como, aliás, o Ricardo fez 
uma referência. Ele fez referência exatamente às palavras, ou seja, o grande 
problema em tudo isso é antes de mais nada a terminologia. Nós estamos falando 
de planejamento tributário. O que é planejamento tributário? Precisa definir. O 
que nós entendemos. Porque a rigor, senão nós caímos nessa, para o Fisco todo 
contribuinte é bandido, até provem o contrário. O planejamento tributário é 
ilícito, é criminoso, até provem o contrário. Se nós partimos disso, fica tudo 
teórico, não tem nenhum sentido. Então, eu acho que precisa definir algumas 
coisas, inclusive, a questão do planejamento tributário. Onde reside o problema 
do planejamento tributário? O planejamento tributário para mim não existe 
quando alguém falsifica uma nota fiscal de exportação para fazer justamente 
valer um crédito. Isso não é planejamento tributário. Aliás, esse caso está 
naquela coletânea, aliás, muito bem feita, inclusive, com muitos alunos do curso 
de pós-graduação. Planejamento tributário estuda análise de caso concreto. Tem 
esse caso e isso não é planejamento tributário. Isso é um plano criminoso, 
delituoso que não tem nada a ver com planejamento tributário. Então, eu não 
preciso indagar causa, negócio indireto, é simplesmente um delito. Isso está na 
Lei 8.137 e acabou. Isso é criminoso, não podemos misturar as coisas. 
Planejamento tributário para mim não é delito, não é infração tributária, é outra 
hipótese e não é ilícito civil. O grande problema é justamente o seguinte: o 
planejamento tributário, por natureza... Aliás, planejamento significa plano, 
significa várias etapas. Todas as etapas desse plano, isoladamente, perante o 
Direito Civil, são lícitas. Esse que é o grande problema. No entanto, em algumas 
hipóteses, em algumas, não em todas, em algumas hipóteses, aí que reside o 
grande problema, apesar de cada etapa ser lícita, o conjunto, o plano todo é 
ilícito. Aí que reside o grande problema. No momento em que o plano é criminoso, 
está resolvido o problema. No momento em que o plano resulta em uma infração 
tributária, até tipificada pela lei tributária, não temos nenhum problema. O 
problema é justamente isso, é abuso. Aliás, o próprio Código Tributário Alemão 
de 1969, ele evoluiu, ele falava em abuso da forma. Aliás, no início até da forma 
do Direito Civil. Não é determinada forma. Não, é determinado negócio, não é 
determinado contrato exatamente. E, hoje, o título desse § 42 é esse: abuso das 
estruturações de Direito Civil. São exatamente esses planos, algo que envolve 
uma série de passos. Em si todos lícitos, mas no seu conjunto são abusivos e aí 
que reside o grande problema. Como eu vou dizer que o conjunto dos atos lícitos 
é abusivo e não pode ser oponível ao Fisco? Aí que é o grande problema. O resto 



para mim é problema dos meus amigos criminalistas, que eles resolvem. Mas aí 
nos falta o instrumental, nos falta a norma geral antielusiva, porque para mim 
elisão, também, novamente, questão terminológica, para mim elisão é o termo 
usado normalmente para economia lícita. Então, todo aquele plano, todos 
aqueles passos oponíveis ao Fisco são lícitos. Então, isso é planejamento 
tributário, isso é economia lícita. No momento em que há algum fator abusivo, aí 
é que está, qual é o critério para eu, em uma cláusula geral, definir o que, apesar 
da licitude de cada ato isolado, no conjunto é abusivo. Aí os alemães, naquele § 
42 tão citado e mal compreendido, fala em caminho adequado. Isso, essa ideia da 
adequação é muito mais apropriada do que a ideia do ato típico, ou o que é 
normal. Acontece que o empresário, ele não está restrito na estruturação dos 
seus negócios aos contratos típicos de Direito Civil, senão seria muito simples. O 
Fisco diz: “Eu só aceito negócios típicos, só aceito contratos típicos de Direito 
Civil. O que não for definido como contrato típico, pelo Direito Civil, eu não 
aceito, não é oponível”. Isso é um absurdo total. Por quê? Porque nem teríamos 
leasing se fosse isso, não é? Então, precisa examinar do que estamos falando. 
Então, o que é adequado, o que é realmente adequado? E aí que tem 
naturalmente uma grande margem. Mesmo assim eu prefiro esse adequado, 
inclusive, essa é uma ideia que me veio, ainda não desenvolvi, mas eu acho que 
nessa ideia da adequação, nós podemos olhar um pouquinho para o princípio da 
proporcionalidade. Porque que eu saiba a proporcionalidade também ela existe 
na medida em que determinado ato é necessário, adequado e, vamos dizer, 
razoável, no sentido de que o gravame é razoável ser atribuído, no nosso caso, ao 
contribuinte. Então, nós temos aí, inclusive, recursos para examinar a 
Jurisprudência, o que se considera, quais são os critérios para considerar 
adequado ou não. Se não é adequado é abusivo, portanto, o planejamento não é 
lícito, é ilícito e, portanto, não pode ser oponível ao Fisco. Então, eu acho que 
isso precisa ser muito bem definido, senão nós estamos falando aí em detalhes 
muito justos, Direito... Eu fui até um grande admirador do trabalho do Professor 
Junqueira, no Direito Privado. Aí vem a ponte para o que o Zilveti falou, o Zilveti 
tem toda razão quando ele mostra que aquilo, as elaborações do Direito Privado 
têm uma aplicação muito reduzida no Direito Tributário. Direito Tributário é 
Direito Público. Inclusive, acho que até já mencionei aqui nessa Mesa, o K. 
Larenz, na sua metodologia jurídica, no próprio prefácio, ele faz um alerta. Ele 
diz: “Tudo aquilo que estou elaborando aqui, na minha metodologia jurídica, 
portanto, interpretação, indicação e tudo, se refere ao Direito Privado”. Então, 
nós não podemos pegar o Larenz, simplesmente adotar o que Larenz disse em 
relação ao Direito Privado e aplicar no Direito Tributário. Direito Penal, muito 
bem, planejamento ilícito, etc. e tal, é Direito Penal Tributário e Tributário Penal. 
Mas acontece o seguinte, inclusive, aí é um outro ponto que o Malaquias referiu, 
do erro de proibição e foi muito bem. No Direito Penal, isso é muito bem, que eu 
não posso roubar, estuprar, etc. e tal, mas pelo Direito Tributário, eu não sei o 
que posso e o que não posso, porque a legislação é caótica. Começa por aí. 
Então, como eu posso importar para o Direito Tributário toda a doutrina do erro 
de proibição do Direito Penal. É um absurdo total, não tem nada a ver uma coisa 
com a outra. E aí o Tipke, ele disse muito bem: “Nós não teremos um Direito 



Penal justo se nós não tivermos um Direito Tributário justo”. Como posso 
trabalhar nesses dois planos, realmente, de uma forma coerente. Então, eu acho 
que isso são coisas que têm que ser verificadas. E uma outra coisa muito 
importante é o seguinte: a lei tributária, qual é a finalidade? Porque fala em 
causa final. A finalidade da lei tributária é arrecadar? Que eu saiba, não. 
Arrecadar, o Fisco arrecada até com a ajuda do Exército, de tanques e 
metralhadoras. A lei tributária não tem essa finalidade. A lei tributária tem a 
finalidade da proteção do contribuinte. Portanto, diferentemente do que 
normalmente, apesar de qualquer livro de hermenêutica, diz: não se aplica mais 
o brocado jurídico in dubio contra fiscum para o contribuinte. Isso não é verdade. 
Por quê? Porque o Fisco continua utilizando isso e o contribuinte utiliza 
exatamente o contrário. Agora, o que é inerente? Se a função da lei tributária é 
limitar a atuação do Fisco, é lógico que em caso de dúvida, a interpretação deve 
ser contra fiscum. É uma coisa muito importante. Eu lembro agora o caso, os 
senhores vejam, a decisão do Supremo em relação à alíquota zero do IPI. O 
próprio Supremo decidia que podia fazer o crédito quando houver uma alíquota 
zero intermediária. Agora, ele voltou para trás e estão exigindo, retroativamente, 
aquela diferença dos contribuintes. Isso é uma aberração total. O próprio 
Supremo não é capaz de interpretar a lei, interpreta errado, modifica a sua 
posição e o contribuinte, que deixou de cobrar do contribuinte de fato, agora ele 
que vai ter que suportar o ônus? Quer dizer, tudo isso nós estamos aqui, nós 
temos que tratar com os fatos reais. Então, como eu posso falar em oponibilidade 
se não leva em consideração todos esses aspectos. Eu tenho que saber do que 
estou falando, eu não estou falando de conceitos abstratos, de conceitos de 
lógica, estou falando exatamente da realidade. A realidade é uma legislação 
caótica, que não permite certos conceitos importados do Direito Privado e nem do 
Direito Penal. Então, eu acho que isso deveria ser levado em consideração para 
não chegar a equívocos.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Professor. Eu quero 
fazer outra ponte, antes de devolver a palavra para o Professor Malaquias. Foi 
mencionado aqui os atos em sequência, em etapas, que é um problema. Aliás, 
dificilmente o planejamento tributário se esgota em um único ato. Não, não é 
dificilmente, ele pode se esgotar em um único ato, mas comumente ele aparece 
em reestruturações, onde são válidos os atos necessários. Eu queria, então, 
também lembrar aqui duas coisas. Existem os chamados atos jurídicos ou 
negócios jurídicos complexos, que são aqueles que têm existência individual, mas 
tem função apenas quando inter-relacionados. O exemplo muito bom é do cartão 
de crédito. Não adianta fazer um contrato de cartão de crédito com a 
administradora do cartão de crédito, se ela, por sua vez, não tiver contrato com 
lojista, se ela, por sua vez, não tiver contrato com agente financeiro, se ela, por 
sua vez, não tiver contrato com outras entidades que fazem cobrança, que 
emitem eletronicamente aqueles papeizinhos que nós recebemos e guardamos 
para conferir. Enfim, há uma múltipla atividade, todas voltadas para um fim 
comum, que é permitir que o sistema funcione. Eu só contrato com 
administradora, eu não contrato com lojista. Quando eu contrato com lojista tem 



um outro contrato de compra e venda, mas aquilo que diz respeito ao sistema 
cartão de crédito, um contrato pressupõe o outro. Eu estou fazendo referência a 
isso, porque existem outras situações em que você não tem provavelmente um 
ato jurídico complexo. Você tem atos que são pré- ordenados a um objetivo 
comum, por exemplo, eu quero fazer uma fusão da empresa A e da empresa B, 
ou uma incorporação, ou melhor, uma integração das duas. Eu tenho múltiplas 
formas de fazer, eu posso uma incorporar à outra, eu posso fazer uma fusão pura 
e simples, mas eu posso, previamente, contratar os dois grupos, contratar e 
vamos constituir uma nova entidade, uma nova estrutura jurídica e depois esta 
incorporará as duas. Então, são situações distintas. Foi dito aqui que a validade 
da cada um e a validade do conjunto. O problema da validade do conjunto, 
evidentemente, depende da validade de cada ato, se um deles falsear não se 
chega ao resultado. O problema é o conjunto, pelo menos eu tenho visto assim, 
na Jurisprudência, e nesse ponto com bastante clareza. O conjunto serve para 
denotar o que as partes quiseram, não é? Não é que o conjunto é que é ilegal, um 
pode ser ilegal ou o conjunto pode representar uma simulação. Porque nada do 
que foi feito foi querido, mas aí todos os atos em si são inválidos. Eu não consigo 
ver uma situação, não posso pensar mais, mas eu ainda não consegui ver uma 
situação real em que o conjunto fosse ilegal, mas todos os atos individualmente 
fossem legais. Eu acho que uma eventual invalidade e, provavelmente, no terreno 
da simulação, do conjunto, vicia todos os atos. Então, essa era uma observação 
que eu queria fazer. Tinha outra, mas eu acho que eu posso te passar a palavra 
para analisar essa questão em todos os aspectos que foram trazidos aqui.  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Está certo. Bom, vamos passar, então, a 
essas respostas, eu acredito que nós estamos chegando perto da ferida. Agora, 
vamos botar o dedo na ferida. Eu conversava aqui com o Professor Ricardo 
justamente isso, vamos partir da análise de um caso concreto. Porque nessa 
primeira abordagem, nós tratamos a questão no plano teórico. No plano teórico, a 
gente se perde nas abstrações, porque o assunto também ainda não é muito afeto 
na questão do Direito Tributário, enquanto a gente navega na sala ao lado, a 
gente consegue dar umas derrapadas. Então, vamos partir para um caso 
concreto. Eu vou pedir aqui a licença para utilizar os exemplos que já foram 
trazidos: um pelo Professor Schoueri, na última vez que eu tive aqui, e vou 
utilizar um exemplo do Professor Bianco, que ele me colocou três semanas atrás 
que a gente estava conversando sobre esse assunto. Ele colocou, assim, de uma 
forma bastante inteligente, um exemplo bastante claro, que força a gente a 
analisar essa questão e confrontando o que é negócio jurídico, como se distingue 
o negócio jurídico indireto de uma simulação, de uma questão da simulação, está 
certo? O exemplo que foi colocado pelo Professor Schoueri era o seguinte: uma 
empresa tem lá no seu ativo imobilizado um imóvel, que não é utilizado na sua 
atividade operacional. Esse imóvel está lá registrado no ativo imobilizado, possui 
um valor contábil, evidentemente, um valor histórico, pode estar até devassado, 
mas está lá registrado no ativo da empresa. Ela resolve se desfazer desse ativo 
imobilizado. Só que ela sabe que se ela vender pelo preço de mercado, 
obviamente, ela vai pagar aí o ganho do capital e vai ocorrer o fato gerador do 



ganho de capital. Então, o que ela faz? Ela devolve esse imóvel a um sócio, como 
se fosse uma devolução de patrimônio. Esse imóvel é devolvido pelo valor 
presente na declaração de pessoa física do sócio e esse pode vender a um valor 
de mercado, que aí, no caso, vai ser muito próximo. E a pergunta do Professor 
Schoueri era: nesse caso há planejamento tributário, ou não? Bom, aí nós temos 
diversas situações e nós vamos usar, aplicar aqui essa metodologia. Nós temos 
que investigar a causa e a investigação da causa sempre vai pressupor a análise 
do conjunto. Eu acredito que não é de forma alguma uma atitude mecânica, 
ainda que eu analise a causa e verifique esse negócio é ineficaz, eu não poderei, 
não poderei determinar automaticamente a incidência tributária. A incidência 
tributária decorre do fato gerador que está previsto no 116, do CTN. Daquela 
forma, tem que ocorrer aquilo, está certo? Ainda que a prova no processo seja 
uma forma com elementos convergentes, uma forma de presunção, com 
elementos convergentes, fortes e suficientes para provar a ocorrência do fato 
gerador, uma prova indireta, no caso. Mas sempre eu vou ter que ter uma norma 
tipificando o fato gerador do imposto. Mas nesse caso aqui. Então, o sócio 
recebendo o móvel aliena esse imóvel no dia seguinte. Ocorreu o planejamento? 
Não. Por quê? Todos os negócios jurídicos praticados, tanto a devolução do 
capital na forma do imóvel, como a alienação por parte da pessoa física, não 
desobedeceram a causa típica, todos os negócios observaram a causa típica. 
Agora, se de repente no dia seguinte esse sócio faz um novo aporte de capital, ele 
recebe o capital e devolve, ele esvazia a causa do negócio. Ou seja, percebe-se aí, 
nitidamente, que na verdade não era o sócio que estava precisando do dinheiro e 
precisava resolver a sua liquidez financeira. Na verdade, era a empresa, só que se 
ela fosse se desfazer do imóvel diretamente, obviamente, ela ia pagar o imposto e, 
então, ela fez essa operação. Nesse caso é um exemplo bastante simples, que a 
gente pode chegar a essa conclusão. O negócio jurídico é considerado negócio 
jurídico indireto antes do novo aporte pelo sócio, até aí nós temos um negócio 
jurídico indireto. O negócio jurídico indireto pode gerar carga tributária menos 
onerosa? Pode. O Fisco pode proceder uma autuação em cima de um 
planejamento tributário em que se está evidenciado o negócio jurídico indireto? 
Pode e não procede o lançamento, certo? Essa é a minha opinião. Bom-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu posso só fazer uma intervenção, 
sem querer te interromper, apenas para ilustrar. Na situação que foi considerada 
válida, quer dizer, sem o retorno, a causa foi respeitada. Na segunda hipótese, a 
minha maneira de falar, o mesmo que você falou, seria a seguinte: adotando a 
expressão da teoria objetiva da simulação, o comportamento das partes foi 
inadequado à finalidade do ato praticado. Porque a finalidade do ato praticado é: 
devolva o capital. Isto é da essência da devolução de capital, porque ele não é 
mais necessário para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não retém capital 
necessário, é um dos motivos para a restituição de capital. Restitua o capital por 
entrega de bens, no caso, um bem inservível, está perfeito. Mas se ato seguinte 
eu devolvo o dinheiro para a empresa, em um aumento de capital, eu estou 
contrariando a primeira afirmação, que justificou a redução de capital. Eu não 



vou arriscar aqui a dizer que todos esses casos sejam evasivos, mas eles estão 
muito próximos da situação de comportamento desconforme à causa. 

Orador Não Identificado: Isso não é feito. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, eu o qualificaria como 
simulação.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas esse caso, a redução de capital com a 
devolução do imóvel ao sócio não é negócio jurídico indireto, é negócio jurídico 
direto. Eu estou reduzindo o capital. Qual é a minha intenção? É reduzir o 
capital.  

[falas sobrepostas] 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: É direto para o sócio, porque o sócio como 
participante ele ia ter o seu lucro reduzido se ele tivesse que pagar imposto do 
ganho de capital da empresa. O sócio desembolsou-- 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Mas a gente tem que olhar o negócio, eu tenho 
que olhar o negócio. Qual é o negócio? Eu vou olhar o negócio. O negócio é a 
redução de capital. Eu não posso, com base em um negócio jurídico, inferir outro 
negócio que não ocorreu, como se ele fosse ocorrer. O que eu acho que pode ser 
considerado negócio jurídico indireto, se eu tivesse os dois atos, analiso dois 
atos, tem que analisar dois atos e aí eu vejo o negócio jurídico indireto. Se eu 
analiso um ato em hipótese, não é negócio jurídico indireto, é negócio jurídico 
direto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu também tenho minhas dúvidas se 
é negócio jurídico indireto, mas o que eu observo, acho que você vai concordar 
comigo, que isso não afeta a conclusão. Nós estamos muito preocupados com os 
conceitos aqui, eu acho muito boa a presença do Professor Malaquias, porque o 
conceito é fundamental, o achismo é que não é admissível.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Mas, Ricardo, simulação não é de jeito nenhum, não é 
oponível, mas não é simulação. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Isso, não é simulação. Exato. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Quando há simulação, nesse caso?  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Há duas semanas atrás, a gente estava 
com o Professor Bianco lá na FIESP, a minha apresentação começou justamente 
falando das patologias, da carência ou da insuficiência de a gente tentar 
qualificar os negócios jurídicos e tentar colocar um rótulo: “Isso aqui é isso, é 
aquilo, é aquilo, etc.”. Eu, em todas as minhas considerações, perante a 
fiscalização, foram no sentido de quê? Sempre que nós fomos rotular: “Foi 
simulação, foi fraude alheia, abuso da lei”. Nós vamos derrapar, porque os 
conceitos são muito maleáveis. A gente não está aqui para isso, nós estamos para 
caracterizar a ocorrência do fato gerador e fazer a prova no processo com 



elementos diretos. Era isso que era a orientação para a fiscalização. Ou seja, a 
qualificação jurídica que nós vamos fazer não serve para nós. Então, eu coloco 
como negócio jurídico indireto, por quê? Em uma dada situação, se eu promovo a 
venda, eu vou pagar x de imposto; na outra situação, eu promovo a mesma 
venda e não pago esse x de imposto. O negócio é jurídico indireto, por quê? 
Considerando como um todo, é a alienação do bem, eu promovi uma etapa que 
era autorizada para a lei, mas ambos os negócios preenchem a causa. Deixa eu 
passar para o segundo exemplo, eu tenho três exemplos. O segundo exemplo é o 
seguinte: esse exemplo foi dado pelo Professor Bianco. O investidor estrangeiro 
decide fazer um investimento aqui, no país, está certo? Ele tem duas opções, esse 
investimento vai ser na forma de uma aquisição de uma sociedade aqui, de uma 
participação societária aqui, no país. Ele tem duas opções, ele faz o aporte, 
preenche o Anexo 4 lá no Banco Central, faz o aporte e fala: “Estou fazendo um 
investimento direto no Brasil, estou adquirindo a participação societária da 
sociedade X”. Essa é uma opção. A partir daquele momento, o dinheiro é 
internalizado, convertido em reais e ele passa a ser sócio dessa empresa. Um 
outra opção é ele fazer o quê? Ele vem para o Brasil e fala: “Olha, estou fazendo 
um investimento direto”. Também pelo Anexo 4, só que constitui uma nova 
empresa. Essa nova empresa que ele constitui aqui faz a aquisição dessa outra 
com ágio. Em seguida, pode ser um tempo depois, essa empresa que foi 
chamada, a gente costuma chamar de empresa veículo, faz a incorporação dessa 
empresa aqui, no país. Ou seja, a empresa que foi constituída com o capital 
estrangeiro faz a incorporação do capital aqui, no país. Procurei por decisões 
desse tipo e nós temos decisões para os dois lados, mas eu acredito que a 
tendência do Conselho, nesse caso de empresa veículo, em que o ágio é verificado 
de maneira concreta, realmente não é um ágio fictício, um ágio artificioso, o 
Conselho está admitindo. Encontrei uma decisão que admite e encontrei uma 
mais antiga que não admite. Nesse caso, eu também considero aqui que não há 
simulação. Por quê? Vamos voltar aqui para a questão da causa. Em ambas as 
operações, ambas as formas de fazer o investimento estrangeiro aqui, no país, em 
ambas as formas, foram obedecidas as causas e as regulamentações vigentes. É 
possível, hoje, aí que eu pergunto para vocês, para vocês verem como é 
importante a investigação da causa e não é uma atitude mecanicista, porque eu 
tenho que analisar contexto. Análise de contexto é uma questão muito 
complicada, principalmente dois, três, quatro, cinco anos depois, que é quando a 
fiscalização chega. Mas analisando o caso no dia seguinte. Ele preenche todos os 
requisitos. Socialmente, quer dizer, o enfoque social trazido pelo Direito Alemão 
que abandonou a teoria da vontade para a questão do Direito Francês, trazendo o 
enfoque social, ou seja, aquilo que socialmente é relevante para a sociedade, para 
considerar e produzir efeitos jurídicos. Foi observado? Foi. Por quê? Se você 
chegar no Banco Central, você vai ter lá repetidos casos, é isso que é importante, 
o Fisco não inventa. Você vai ter lá repetidos casos em que o investidor 
estrangeiro fez o investimento dessa forma. Ele vem, por questão burocrática 
constitui uma nova empresa e essa nova empresa faz a incorporação. E, por 
outro lado, você vai ver lá, também, uma sequência de casos que o investimento 
é feito dessa forma. Você vai analisar profundamente a questão, analisar e 



verificar o seguinte: “Olha, por que ele passou a fazer isso e passou a fazer 
aquilo?”. “Não, porque aqui, tributariamente, é mais vantajoso”. Ele pode fazer 
isso? Pode, porque os negócios jurídicos observaram a sua causa, está certo? Não 
há um contorno aqui da norma. Vou citar o terceiro exemplo. A questão do 
leasing. Vocês se lembram que o leasing, há um tempo atrás, eu não sei precisar, 
mas na década de 90, não sei precisar certamente o ano, sofreu uma alteração 
na Lei do IOF, motivada justamente por isso. A administração fiscal teve um 
revés nas desconsiderações da operação de leasing. Isso chegou no Judiciário e o 
Judiciário disse o seguinte: “Olha, a operação de leasing é um contrato típico, 
ainda que tenha ali, é embutida uma operação de compra e venda, um contrato 
de compra e venda, um contrato de locação e um contrato de empréstimo”. Ainda 
que eu tenha os três ali, mas o leasing é considerado como uma coisa só. A partir 
desse momento, o que aconteceu? Socialmente, nós entendemos como relevante, 
juridicamente, o contrato de leasing, estamos chamando de leasing o 
arrendamento mercantil. Ou seja, se o contribuinte opta por realizar esse tipo de 
negócio, não significa que ele está desvirtuando a causa ou com atitude, ou a sua 
função prática do contrato discrepante daquela que seria tributável. Na época, o 
IOF sobre CDC era bem superior ao IOF sobre o leasing. Então, eu lembro dos 
financiamentos de veículos, o que acontecia? As empresas, principalmente, as 
montadoras se associaram a instituições financeiras para promover, porque 
leasing só a partir de instituição financeira, tem que ter uma instituição 
financeira envolvida, para promover o quê? O arrendamento mercantil ,que tinha 
alíquota de IOF mais barata e o custo financeiro da operação seria menor, 
negócio jurídico indireto. O negócio jurídico indireto pode trazer uma 
desoneração tributária. Por que isso? Porque, embora eu possa olhar, como 
aconteceu com as primeiras autuações da fiscalização, eu posso olhar e falar 
assim: “Olha, aqui não é arrendamento. Na verdade, é um contrato de compra e 
venda, porque certamente você vai comprar. Você já exerceu a sua opção e o que 
você está pagando aqui, o valor do seu aluguel, na verdade, são os juros. Isso 
aqui é uma operação de empréstimo e, então, por isso eu vou cobrar o IOF”. Ou 
seja, essa ótica aqui do preenchimento dessa causa, dessa divergência não se 
subsiste por quê? Porque o usuário ou o contribuinte, no caso, ele preenche 
também todas as outras condições, ou preenche satisfatoriamente a causa, ou 
realiza a causa de um outro negócio típico. Se esse outro negócio típico não 
existisse aí, sim, eu poderia falar dessa divergência, está certo? Então, o caso do 
leasing é um caso clássico que eu entendo que seja negócio jurídico indireto. O 
fato é que a administração fiscal falou assim: “Ah, bom é assim? Então, eu vou 
tributar os dois”. Colocou e equalizou a taxa de tributação para impedir esse tipo 
de planejamento tributário, está certo? Então, eu ressalto aqui que não é a 
questão mecânica. Outra questão que foi colocada aqui é a seguinte: sempre que 
eu estou investigando a causa, veja bem, olha só, eu estou investigando a causa, 
isso é uma questão distinta, separada da questão do fato gerador do imposto. 
Sempre tem que haver o fato gerador do imposto, está certo? Aqui, eu vou colocar 
a minha discordância com os colegas da Mesa, que pelo menos demonstraram, 
que há necessidade de uma regulamentação do art. 116, Parágrafo Único, que 



seria uma norma geral antielisiva, que nós estamos precisando dessa norma, etc. 
e tal. 

[risos] 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Mas que a gente não poderia fazer isso 
sem uma norma que previsse esse comportamento. Bom, para começo de 
conversa, uma norma que precisa ser regulamentada há mais de dez anos não 
precisa mais. Paciente que está na sala de cirurgia, que precisa de um 
anestesista há mais de quatro dias, ele já morreu. Então, evidentemente, que 
isso não é preciso. A questão tributária sempre se revela assim, o Fisco tem o 
ônus de provar a ocorrência do fato gerador. Se ele prova de forma direta, que é a 
forma convencional, ou de forma indireta, como são os casos de planejamento 
tributário. O lançamento tem que ser procedente, tanto na forma de presunção, 
de prova direta ou na forma presuntiva, mas ele tem que fazer isso. Esse é o 
papel do Fisco, está certo? Independentemente de qualquer patologia que eu 
esteja aplicando aqui. Comentava aqui que eu falava há três semanas atrás, lá 
na FIESP, justamente da impropriedade de nós tentarmos trazer para cá 
elementos estrangeiros e tentar rotular ou patologizar, vamos assim dizer, o 
negócio jurídico, para depois aplicar o regime jurídico. Não, uma das primeiras 
lições do Professor Antônio Junqueira de Azevedo. O que define o regime jurídico 
aplicável ao negócio jurídico não é a vontade, sim, a declaração de vontade 
enfocada e investigada sob os planos da existência, validade e eficácia. E, por 
último, eu já termino, a questão de nós migrarmos conceitos do Direito Civil para 
o Direito Tributário e fazermos essa junção. Conversava, ontem à noite, com o 
Professor Bianco a respeito, porque estava escrevendo sobre isso e eu falava 
assim: “Olha, isso tudo é muito bom, muito bonito, mas isso é uma teoria do 
Direito Civil. Há uma certa, vamos assim dizer, há um comportamento refratário 
entre os tributaristas de que a gente importe de outros conceitos, assim, de 
forma que parece uma prótese mal adaptada, vamos assim dizer, dentro do 
campo tributário”. Então, todo cuidado é pouco quando a gente faz a migração 
dessas questões. Para resumir, duas questões. Primeiro, o Direito é uno. Ele é 
enciclopédico para facilitar para nós, para nós estudarmos, para nós atuarmos, 
porque a gente nunca vai ter condição de saber tudo. Então, evidentemente, que 
o Direito é uno, essa unicidade e essa integração do Direito é dever do jurista. Se 
ele faz isso mal feito tem que ser condenado, lógico, mas se a integração é bem 
feita, fundamentada e justificada está perfeito. Seja em um voto, seja em um 
auto de infração, seja em uma decisão judiciária, seja em uma petição. Não 
interessa. A integração é possível. O Direito é uno, mas é enciclopédico. Isso é 
perfeito. A questão que se coloca é: por que umas questões do Direito Privado eu 
vou trazer para o Direito Público? Acontece que o Direito Tributário incide sobre 
as relações privadas. O que determina a incidência tributária é a ocorrência do 
fato gerador, da regra matriz de incidência e não a questão se puxou de lá um 
conceito do Direito Civil ou não puxou o Direito Civil. Sempre que nós estivermos 
diante de uma situação em que para se entender ou se compreender no mundo 
jurídico uma relação privada e essa relação privada atrai a incidência da norma 
tributária, nós temos, sim, que reconhecer o Direito Civil, nós temos, sim, que 



aplicar o Direito Civil. Isso está até próprio, está até prescrito no CTN. Eram 
essas as considerações para não ser muito longo.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Professor Fernando Zilveti pediu a 
palavra primeiro, Gerd, mas ele tem uma importante referência aqui, até para 
uso geral.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O Bianco tem entre suas virtudes aquela de fazer 
perguntas que coloquem o interlocutor em uma posição de precisar se posicionar 
sobre a matéria. Eu ouvi a pergunta dele, fiquei meio encafifado e falei: “Essa 
pergunta eu já ouvi em algum lugar”. Fui procurar nos nossos registros, 
lembrando do próprio Professor Junqueira. Ele esteve aqui, em 2006, fazendo 
uma palestra em que ele externou toda a questão do negócio jurídico, toda a 
questão da simulação e tem nas nossas atas, deveria ter disponível aqui, no 
nosso site, também organizado pelo Bianco, originariamente, esta ata do dia 04 
de maio de 2006, que acaba esquecendo. Se vocês procurarem, vocês vão achar 
exatamente a discussão e exatamente este caso prático aí não do Bianco, mas o 
caso prático do Schoueri, sobre a desconferência de capital. Então, ele é 
perguntado e ele até fala: “João...”. O João é o João Bianco. E ele responde: “Aqui 
é simulação”. Então, se você desconfere e, em seguida, capitaliza isto é uma 
simulação. Não vejo, insisto, por que a gente tem que falar em negócio jurídico 
indireto? Porque este conceito extremamente escorregadio de negócio jurídico 
indireto, explorado pelo Professor Junqueira, então, vocês podem ver a clareza 
com que ele se posiciona e como ele foi citado aqui, a palavra dele está nas 
nossas atas da Mesa de Debates para registro.  

Sr. João Francisco Bianco: Salvo melhor juízo, esse caso que ele chamou de 
simulação é o casa/separa, não é o caso da redução de capital e posterior 
revenda do imóvel. É o casa/separa.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, ele analisou alguns casos.  

Sr. João Francisco Bianco: Mas esse que ele diz que é simulação é o 
casa/separa.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vamos olhar o que ele diz, porque senão a gente 
vai falar coisas que não são o que ele disse. Quando ele fala, porque tem dois 
professores, que por aí a gente pode estar se confundindo, mas ele fala 
especificamente na desconferência de capital, para dizer se isto é simulação ou 
não. Ele analisa o casa/separa, está aqui no... Mas só que está nas menções 
anteriores. Para a gente não alongar a questão, eu queria que ficasse só 
registrado que ele tratou deste assunto, ele abordou a questão da simulação, em 
alguns casos e, também, esse caso o que João citou, mas o caso exclusivamente 
da desconferência de capital é preciso que se veja. Isto é um negócio jurídico 
indireto, o ato em si, ou o conjunto de atos? Se nós considerarmos que são dois 
atos: desconferência e consequente capitalização, aí eu analiso o conjunto de 
atos. Eu não analiso a intenção que está por trás dos atos, porque senão eu 
estou analisando intenções e não estou analisando atos.  



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria dizer, Gerd, que a gente fala 
tanto em negócio jurídico indireto como se ele fosse a salvação do contribuinte, 
não é? Quase todos os planejamentos tributários são praticados sem negócio 
jurídico indireto, eles são exceções. Em primeiro lugar, ele pode representar um 
péssimo planejamento tributário. O exemplo do Recurso Extraordinário 82.477, 
do Supremo Tribunal Federal, foi péssimo para o regime tributário. Ficou um 
negócio jurídico indireto, foi feita a distinção em relação à simulação, mas sob o 
ponto de vista tributário da época foi horroroso. Aliás, a CARF(F) não tinha a 
intenção de fazer economia tributária, ela tinha em vista problemas do Direito 
Civil, mas as implicações no Direito Tributário foram as piores possíveis para ela.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Antes de mais nada, eu gosto muito das exposições 
do Malaquias, justamente que ele tem todos os conceitos bem firmados no Direito 
Privado, mas ele examina as questões. Ele não utiliza esses conceitos para 
adaptar a realidade aos conceitos. Ele parte do caso concreto, da análise, da 
verificação, inclusive, da prova concreta para eventualmente enquadrar. Isso é 
muito importante. Aliás, na semana passada, eu referi, como exemplo muito 
positivo, o caso lá da Grendene com as suas seis melissinhas que ela fez, não é? 
Quer dizer... 

Orador Não Identificado: Oito. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Oito melissinhas. Então, isso não é simulação. Isso 
simplesmente é o quê? É a falta de oponibilidade ao Fisco. O caso do Felipão, é a 
mesma coisa. Esse contrato é válido para Direito Civil e ele não é simulação, mas 
simplesmente é um erro de qualificação, porque para todos os efeitos aquela 
situação tem outra qualificação tributária. Portanto, houve uma infração fiscal, 
houve aplicação das multas pela infração fiscal, tanto no caso Grendene, como 
no caso do Felipão e acabou. Não se pode falar nesses casos de simulação, 
fraude, coisa e tal. Simplesmente foi o quê? Um planejamento - entre aspas – 
equivocado. Um planejamento equivocado leva à infração, mas eu não preciso 
buscar conceitos como simulação e etc., não está presente no caso. Mesmo assim 
não pode ser, no caso Grendene, no caso Felipão não é válido, não pode ser 
oposto ao Fisco. Exatamente por causa de quê? Aliás, aí eu também referi o 
Diogo de Leite Campos, lá de Coimbra, que fala da civilização do Direito 
Tributário. Ele chega a uma fórmula muito simples, o contribuinte tem que 
respeitar a lei tributária, o Fisco tem que respeitar as formas lícitas do Direito 
Privado escolhidos. Ele não pode simplesmente dizer: “É isso, é aquilo”. Tem 
que... Porque realmente o Direito Tributário, feliz ou infelizmente, está construído 
em cima de conceitos do Direito Privado. Nós temos que conviver com isso, não 
é?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, você vai me permitir discordar 
um pouco de você, ou talvez totalmente, com relação ao caso Grendene. Ele foi 
julgado pelo Tribunal Federal de Recursos e, infelizmente, foi dito que era um 
abuso de forma. Foi usada essa expressão indevida, que na época ainda não 
estava devidamente avaliada pela doutrina e nem pela Jurisprudência, que até o 



próprio Conselho de Contribuintes já fez isso. Se não há simulação, naquele 
caso, no mínimo existe o abuso no exercício do direito de contratar a sociedade. 
O que é uma outra ilegalidade dentro do campo do Direito Civil, que repercute no 
Direito Tributário. Agora, eu constituo cinco grendeninhas, seis a mais, no 
mesmo local, com o mesmo pessoal, com a mesma diretoria, com a mesma marca 
de comércio dos produtos dela. A única coisa diferente que eu tinha era um CGC 
na época e talonários distintos, livros contábeis distintos, mas, na verdade, é 
uma entidade só. Se você não consegue qualificar como simulação, dentro dos 
três incisos taxativos do § 1°, do art. 167, o antigo 102, no mínimo você vai 
considerar que houve um abuso no exercício do direito de contratar a sociedade. 
Por quê? Porque a sociedade já existia para aquela finalidade específica, claro 
que os mesmos sócios podem contratar uma nova sociedade para fabricar não 
mais sandália e fabricar microfone. É outro empreendimento, é outro negócio. 
Agora, da maneira como foi feita, eu vejo que existe um abuso no exercício do 
direito de contratar. Eu acho que a ilegalidade veio daí, não é que é legal no 
plano de Direito Civil, eu fico pensando se uma das grendeninhas ficasse 
devendo na praça, se o credor só poderia cobrar dela. Aliás, que patrimônio ela 
teria? Então, eu quero só colocar isso para a nossa reflexão. Eu acho que eu vou 
encontrar nesse caso, no Direito Civil, eu acho que foi por aí, também, que o 
antigo Tribunal Federal de Recursos seguiu, uma infração da lei privada. Bianco.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Só diretamente a sua objeção, antes de mais nada, o 
abuso de forma é exatamente considerado como uma modalidade do abuso de 
direito. Então, você está exatamente na sua linha, mas o instituto do abuso do 
direito do Direito Civil tem uma outra finalidade. Ele versa situações distintas 
que não tem nada a ver com o abuso do contribuinte em relação ao 
Estado/Fisco. Aí é que está. Então, é diferente. Então, eu preciso, como tem na 
Alemanha... Aliás, exatamente para arrecadar mais, em 1919, eles elaboraram 
essa modalidade do abuso do direito para o Direito Tributário, que é abuso de 
forma. Aí que está o problema. Eu não posso importar. O que o abuso do Direito 
Civil coibia é exatamente a relação entre particulares e não uma relação com o 
Estado, Direito Público. É esse que é o grande problema. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sem dúvida nenhuma. Mas o 
problema, talvez maior que esse seu grande problema, é o seguinte: as relações 
jurídicas entre pessoas que movimentam o mundo econômico no qual está o 
substrato... Onde está a capacidade contributiva, onde está o substrato do 
Direito Tributário são regidas pelo Direito Civil. Então, fundamentalmente, eu 
tenho que ter antes de tudo uma validade dos atos praticados, até pelo fato 
gerador existir, também, existir ou não existir ou existir de maneira menos 
onerosa. Por isso que uma ilegalidade no plano de Direito Civil repercute no 
Direito Tributário, está certo? Nós estamos falando sobre isso desde o começo. 
Agora, para haver uma desconsideração da validade jurídica de um ato ou 
negócio jurídico, somente pelo Direito Tributário, seria uma norma específica, 
não é? Nós não temos e não tínhamos, na época, por isso que a matéria foi 
resolvida no plano do Direito Civil. Quando se falou em abuso de forma não foi 
no sentido do Direito Alemão, foi no sentido de que a forma, a estrutura jurídica, 



o contrato jurídico da sociedade apresentado não tinha validade, desqualificação. 
Bianco.  

Sr. João Francisco Bianco: Queria aproveitar esses minutos finais para a gente 
falar um pouquinho sobre o art. 72 da 4.502. Claudemir, não sei se você quer 
falar um pouco sobre ele, a questão da fraude, da aplicação da multa qualificada. 
Vou ler aqui rapidamente: “Fraude é toda ação dolosa tendente a impedir ou 
retardar a ocorrência do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto 
devido ou diferir o seu pagamento”. Eu participei, uma vez, de um evento da 
Febraban e lá tinha uma moça criminalista, que com muita propriedade estava 
examinando esse artigo. No final, ela estava concluindo que essa era a verdadeira 
norma antielisão, porque apesar de ser uma norma de Direito Penal, ela 
funcionaria como uma norma antielisão, porque ela inibiria o contribuinte a 
praticar atos dolosos tendentes a impedir a ocorrência do fato gerador. Aí eu fiz 
uma brincadeira com ela, eu fiz uma provocação e eu queria transferir essa 
provocação para você, Claudemir. Eu perguntei para ela o seguinte: “Olha, eu 
tenho uma aplicação financeira em um fundo de renda fixa, que é sujeita à 
incidência de Imposto de Renda. Eu, dolosamente e deliberadamente, eu resgato 
essa aplicação e passo para uma caderneta de poupança, que é isenta de 
Imposto de Renda. Então, eu pratiquei uma ação dolosa com o objetivo de 
impedir a ocorrência do fato gerador”. Aí eu perguntei para ela: “Quantos anos de 
cadeia eu vou pegar por essa minha manobra?”. Então, Claudemir, como é que 
você interpreta esse art. 72? 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Você falou palavras mágicas aí. Primeiro, 
como é que se interpreta? Nós temos um problema com o nosso objeto. O objeto 
do Direito, ele se traduz pela linguagem e o método de interpretação, por mais 
que eu acredite que seja, pelo menos, o que me encantou é a questão da 
semiótica. Evidentemente, sempre que a gente está tratando com símbolos 
linguísticos, nós temos uma dificuldade muito grande entre aproximar aquilo que 
é palavra daquilo que é conteúdo, aquilo que é expresso, visível e manifestado, 
como a palavra fraude, cinco letras, com aquilo que efetivamente ocorre no 
mundo prático, e que nós temos uma dificuldade com isso. Evidentemente, eu 
posso falar que o namoro da Madonna com o Jesus Luz foi uma fraude, ou seja, 
existem coisas que a gente pode rotular de fraude. Eu não sei se vocês 
perceberem, mas em todas as colocações nos exemplos que eu fiz aqui, eu evitei 
rotular a patologia do negócio jurídico, porque o fato de rotular uma patologia 
não resolve o problema, está certo? A questão da semiótica é que ela vai me 
trazer um método, um método gramatical, em que eu vou analisar os símbolos 
na sua completude e partir para o pragmático, ou seja, aquilo como se deflete no 
mundo real. No seu caso, na sua aplicação de poupança, eu vou perguntar para 
o Banco Central: “Banco Central, quantos aplicadores nós temos, hoje, na 
poupança?”. Ele vai falar assim: “Tantos milhões”. Eu vou chegar para o Banco 
Central e falar: “Banco Central, quantos aplicadores nós temos, hoje, ou quantos 
fundos de investimentos nós temos, hoje?”. “Ah, nós temos cerca de tantos 
fundos e nós temos cerca de tantos administradores de fundo no Brasil”. “Banco 
Central, essa atividade é regulamentada?”. “Sim”. “Todos os aplicadores, no 



Brasil, podem fazer aplicação na poupança?”. “Podem”. “Todos os aplicadores, no 
Brasil, podem fazer aplicação no fundo de investimento?”. “Podem”. Professor 
Bianco, o senhor pode ficar tranquilo que o senhor não vai para a cadeia. Por que 
isso? Porque eu tenho que ver aquilo que é legitimado. A causa típica, ela 
consiste no quê? Em uma consciência social, por isso tem relevância jurídica, ela 
é cultural, corresponde a um padrão, a um esquema cultural que eu posso 
comprovar facilmente, que ela é verificável repetidas vezes. Então, Professor 
Bianco, é muito simples distinguir e aí eu consigo preencher o conteúdo da 
palavra fraude utilizando dessa forma.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ninguém falou-- 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Calma, eu vou encerrar a reunião. 
Ninguém falou em outras palavras mágicas, motivação negocial é uma motivação 
tributária, não é a que está subjacente à pergunta do Bianco. A motivação foi só 
tributária. Rapidinho, então, Fernando.  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu só queria tirar o João da cadeia.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um minuto. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Depois. Pela causa, ele não foi. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A causa não opera, me perdoe, não tem causa 
nesse assunto. Segundo ponto que tem que tomar cuidado é que eu tenho ouvido 
várias vezes a menção semiótica, que é uma teoria muito bem estruturada no 
nosso Direito Tributário, importada dos suíços, importada dos argentinos. Ela é 
muitas vezes denunciada pelo Professor Souto Maior Borges, me batendo na livre 
docência, muito bem batido na sua categoria e ele disse: “Esta teoria não pode 
ser usada como boia para afogado”. Quando eu estou mal na fita eu vou para 
semiótica e aí eu entro em um ambiente que ele é epistemológico, lógico e que em 
nada contribui para a solução do caso concreto. A interpretação, segundo a 
semiótica, é uma das formas de interpretação muito combatida lá fora. Então, em 
que pese essa teoria do Professor Paulo ser muito bem estruturada e ele ser o 
maior representante desta doutrina, no Brasil, me perdoe, nesta questão não se 
aplica.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Malaquias, obrigado, 
novamente. Eu sou capaz até de ousar convidá-lo a prosseguir o debate no 
futuro.  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Eu tenho certeza que o Professor Bianco 
tem outras perguntas. Então-- 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque nós ficamos na metade da 
pauta aqui. Nós não entramos, realmente, na parte das penalidades, eu gostaria 
muito de ouvi-lo novamente sobre a questão do erro de proibição e, 
evidentemente, isso teria que ser em uma outra reunião, nós pensaremos em 



conjunto da oportunidade disso, mas muito obrigado pela presença hoje. Foi 
muito ilustrativa, elucidativa e nos propiciou a emissão de opiniões de vários 
membros da Mesa, sempre acho que com aproveito geral. Queria lembrar a todos 
que na próxima semana teremos outra presença importante do Dr. Ricardo Lacaz 
Martins, que virá falar sobre a tributação de ganhos de capital e outras 
aplicações tributárias ocorridas no ramo da construção civil e das vendas 
imobiliárias, que é matéria do livro recente dele. Então, na próxima semana, 
convido a todos a estarem presentes. Muito obrigado pela presença e até a 
próxima. 

[palmas] 
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