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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos dar início 
aos nossos trabalhos. Hoje, temos a grata satisfação da presença do Dr. 
Claudemir Rodrigues Malaquias, Conselheiro do CARF, Presidente da 2ª Câmara, 
da 1ª Sessão e, portanto, também membro da Câmara Superior de Recursos 
Fiscais, que vai nos falar sobre um assunto de maior importância para todos nós 
e também para a pesquisa. Todos, eu acho, que conhecem o Dr. Claudemir, sem 
apresentações. É um dos Conselheiros que está se destacando na atual 
composição daquele órgão. É, portanto, um momento oportuno para nós 
ouvirmos o que ele tem a nos dizer, até porque todos nós temos preocupação com 
o que acontece no caixa. Na semana passada mesmo, nós tratamos, aqui, do que 
tem ocorrido lá e do convênio que fez CARF e da evolução que foi possível obter a 
partir desse convênio. Então, Dr. Claudemir, muito obrigado pela sua vinda, por 
ter aceito o nosso convite e o senhor está com a palavra. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Eu agradeço a acolhida, a oportunidade 
que está dando, aqui, para o CARF se pronunciar, se manifestar, na pessoa de 
um dos seus membros, e evidentemente que todas as informações, os 
entendimentos que a gente vai analisar, aqui, são entendimentos, evidentemente, 
que estão em construção, assim como é o Direito, que está inacabado. 
Evidentemente que eu também não falo em nome do órgão, mas posso trazer 
aquilo que, no momento, está se discutindo no órgão. Gostaria de agradecer 
especialmente o Professor Bianco pelo convite, e me senti muito honrado, porque 
fiquei sabendo da origem dessa Mesa de Debates, a forma como surgiu essa 



iniciativa com o Professor Rui Barbosa Nogueira e, realmente, a gente tende a 
afirmar, a confirmar aquela tese: as ideias boas não precisam de patrocínio, elas 
se permanecem. E isso aqui eu acho que é um exemplo. Eu acredito que o 
terreno tributário, a matéria, a seara tributária, ela tem como oferecer matéria 
para discussão durante muito tempo ainda. Então é uma oportunidade muito 
boa. Bom, eu vou falar para vocês de uma questão bastante intrincada, que é a 
questão da incidência da multa qualificada nos casos de planejamento, está 
certo? Nós temos que sair daqui capazes de responder a pergunta: de acordo com 
o quadro legislativo atual, é cabível, é aplicável a multa qualificada na totalidade 
dos casos do planejamento tributário ou não? Nos casos de planejamento 
tributário, existe excludentes que permitem o julgador, o aplicador, o intérprete, 
afastar a incidência da multa qualificada, tipificada lá no Art. 44 da 9.430. A 
gente dividiu essa apresentação da seguinte forma: creio que nós estamos 
tratando de uma sanção. Evidentemente, não vamos tratar dos antecedentes, ou 
seja, vamos tentar demonstrar os fundamentos teóricos do antecedente da 
aplicação da multa, a necessidade ou não da aplicação da multa, e, depois, no 
finalzinho, eu vou apresentar para vocês alguns comentários sobre alguns 
argumentos que foram utilizados, no âmbito do Conselho, para afastar essa... 
Nós vamos, aqui, apresentá-los para vocês e comentá-los, está certo? A gente 
pode antecipar que são só 72 slides, mas eu vou ser bem breve. Primeiro, a 
aplicação do planejamento tributário, a aplicação da multa no planejamento 
tributário, a gente entende que ela está restrita ao planejamento tributário 
abusivo, ou seja, aquele agressivo e aquele que já se transferiu para a esfera da 
ilicitude; é aquele planejamento tributário que não é o ato de evitar a ocorrência 
do fato gerador, mas é aquela fuga astuta, habilidosa, do contribuinte em evitar a 
ocorrência do fato gerador. Então, nesse ponto é que a gente vai tratar. Primeiro, 
a incidência da multa qualificada depende da tipificação clara de um 
planejamento tributário abusivo. O que a gente considera como planejamento 
tributário abusivo? Eu trago aqui a definição do Professor Xavier, porque ela é 
bem elucidativa: “É um fenômeno transparente, pelo qual o contribuinte, 
mediante organização planejada de atos lícitos, mas desprovidos de causa...”, e 
ele coloca: “simulados ou com fraude à lei, tenta evitar a ocorrência da obrigação 
tributária, a fim de enquadrar-se em regime fiscal mais favorável ou obter uma 
vantagem fiscal específica”. Aí eu chamo atenção, aqui, para algumas palavras, 
alguns termos utilizados pelo Professor Xavier. Ele tenta evitar; não significa que 
no planejamento tributário ele conseguiu evitar a ocorrência do fato gerador. 
Então, no planejamento tributário abusivo, o fato gerador ocorreu, efetivamente. 
Ao passo que, no planejamento tributário normal, o fato gerador foi evitado 
licitamente. Aqui também, eu chamo atenção para a expressão “atos lícitos”. O 
que caracteriza o planejamento tributário abusivo é a sua inteireza, e sua 
inteireza significar ou se externar através de meios lícitos, atos puramente lícitos 
e regulares, admitidos no Direito. Isso significa dizer o quê? Que sempre que a 
gente estiver diante de um ato ilícito, nós não vamos estar falando de 
planejamento tributário; nós vamos estar falando em fraude fiscal, infração fiscal 
pura, natural, certo? A outra definição que eu trago, da Professora Helena, é o 
seguinte: “Planejamento tributário abusivo é a conduta voluntária do 



contribuinte que, mediante a realização de atos ou negócios jurídicos, 
formalmente lícitos, busca obter uma economia de tributos esquivando-se, de 
forma habilidosa e com astúcia, da incidência da norma tributária”. E aqui, a 
Professora Helena, ela acrescenta, na verdade, um outro elemento, que é essa 
questão da habilidade, da astúcia. Isso é uma característica que transparece no 
planejamento. Nós vemos que todas as operações em que são analisadas como 
planejamento tributário, verifica-se um grau de elaboração muito grande, uma 
complexidade muito grande, e essa complexidade tem uma finalidade, como nós 
vamos ver daqui a pouquinho. Então, esse estado do contribuinte ou essa 
iniciativa do contribuinte, quando é marcada por essa habilidade bem evidente e 
por esta astúcia, é que nós estamos falando de planejamento tributário abusivo. 
Ou seja, fora disso, não estando configurados esses elementos, nós não estamos 
falando de planejamento tributário abusivo, que é o objeto da nossa discussão 
aqui, que nós vamos tratar para a incidência da multa qualificada; ou é infração, 
e a infração aí é uma infração normal - se ele fraudou nota, se ele calçou nota, é 
uma infração que, normalmente, já atrai a multa qualificada - ou, então, é um 
planejamento tributário puramente, ou seja, não ocorreu o fato gerador e o 
contribuinte não vai sofrer a incidência ou o lançamento tributário. Eu chamo 
atenção aqui, nesse início, porque quando a gente vai falar de planejamento, nós 
vamos ter que verificar o processo, porque o CARF vai exercer a sua função de 
controle administrativo do crédito tributário. Ele tem nas mãos o processo, ele 
não tem na mão a doutrina, não tem na mão a jurisprudência. Isso são meios 
que ele utiliza para se formar sua convicção em cima do processo. O que ele tem 
é o processo, o que vem é o processo. E o que é o processo? O que vem no 
planejamento? Eu chamo atenção ao seguinte, que, nos casos de planejamento, 
no processo, não se busca a prova da ocorrência do fato gerador, mas da 
ocorrência de determinadas transações ou negócios cuja existência é considerada 
a ocorrência do fato gerador, é considerado fato gerador. Isso é claro, e essa 
definição, na verdade, traz em si o conceito de prova indireta. Então, o fato 
gerador, nos casos de planejamento, via de regra, são provados por meio de 
indícios veementes, graves, precisos e convergentes, ou seja, prova indireta. 
Então, dificilmente, nós vamos ter, nos casos de planejamento, uma prova direta 
e cabal da ocorrência do fato gerador, está certo? Então, aqueles que entendem 
que para a incidência da multa qualificada deveria haver uma prova direta do 
fato gerador, não vão aplicar multa qualificada, porque ela não existe nos casos 
de planejamento. Nós concluímos ou inferimos que ocorreu o fato gerador a 
partir de outros elementos que a gente considera suficientes, fortes, convergentes 
e que apontam para a ocorrência do fato gerador. A instrução do processo, pela 
autoridade fiscal, não é apontada diretamente para a ocorrência do fato gerador, 
mas apontada para quê? Para aquelas transações que, analisadas no seu 
conjunto, permitem inferir que ocorreu o fato gerador. A instrução probatória, 
nesse sentido, ela deve permitir identificar e qualificar condutas que expressam a 
vontade não manifestada por escrito. É difícil, às vezes, isso, quando nós 
conversamos com auditores. Eu trabalhei na fiscalização 16 anos... Não na 
fiscalização... Não só na fiscalização externa, mas na parte de estratégia, na parte 
de estudos, e nas conversas que nós temos com os auditores, a gente percebe 



que esse é o grande obstáculo para a fiscalização, ou o grande desafio, vamos 
colocar assim, para a fiscalização: é colocar elementos no processo que permitam 
ao julgador verificar que o contribuinte teve determinada iniciativa em 
determinado sentido, que aquele ato do contribuinte representa isso no conjunto 
de suas operações. Então, esse é o principal desafio da fiscalização. E se, às 
vezes, hoje, nós não conseguimos aplicar a multa qualificada, pode ser por uma 
dessas razões: a deficiência da prova. É isso que eu quis mostrar, aqui, com esse 
slide. Último ponto. Analisando todo o conjunto probatório, nós já podemos, de 
antemão, já estabelecer um ponto: todo planejamento tributário, ele traz, 
embutido em si, uma prática simulatória, e, aqui, eu já começo a fazer uma 
tipificação ou uma qualificação dos fatos relacionados ao planejamento. O 
planejamento, ele embute uma prática simulatória, está certo? Pois bem, para os 
meus alunos, eu falo assim, eles me perguntam: “Professor, dá para desenhar?”. 
Aqui eu não vou falar se dá para desenhar, lógico, mas eu posso resumir, não é? 
Vocês não vão falar se dá para desenhar. Mas, quando a coisa fica muito 
complexa, a gente desenha, não é? Mas, resumindo: a premissa básica, então, 
para a aplicação da multa qualificada é a tipificação do planejamento com essas 
características, ou seja, permeados por atos lícitos, sem causa jurídica, 
desprovidos de causa especificamente, conduta voluntária,  habilidade e astúcia 
e a prova indireta do fato gerador. Ou seja, presentes esses elementos, eu estou 
diante de um caso de planejamento tributário agressivo, passível de ser imputada 
a multa qualificada. Pois bem, isso, então, como eu disse para vocês, enseja a 
gente estudar um pouquinho a simulação, o instituto jurídico da simulação, sem, 
aqui, ficar se preocupando com a designação dessa patologia. Muitas vezes, 
decisões dos Conselheiros falam assim: “Olha, eu não coloco aqui a multa 
qualificada, eu sou contra a aplicação da multa qualificada, porque a fiscalização 
sequer indicou uma patologia do negócio jurídico, ou seja, ela não apontou um 
vício. E eu vou mostrar aqui, para vocês, que isso é desnecessário, porque isso 
faz parte, na verdade, de uma outra consideração que não prescinde, ou seja, 
não é requisito para a aplicação e incidência da multa, que tem uma conduta 
tipificada e que tem um antecedente tipificado na lei e que basta a verificação 
desse antecedente, sem fazer uma designação da patologia, até porque o 
Conselho já demonstrou, inclusive, em recente estudo coordenado pelo Professor 
Schoueri, demonstrou que o Conselho não é muito hábil no manejo das 
terminologias das patologias, e, muitas vezes, ele chama chuchu de abacaxi e 
continuamos seguindo, e falamos a mesma coisa. No entanto, a gente percebe 
que o fio condutor das decisões apontam para a questão da prática simulatória. 
Pois bem, vamos entrar, então, na questão da simulação. Rapidamente, eu 
preciso fazer uma revisão teórica e vamos voltar lá, um pouquinho, colocar um 
pezinho lá no Direito Civil. No Direito Civil, nós temos duas considerações 
distintas acerca do instituto da simulação, do Art. 167 do Novo Código Civil. 
Primeiro, nós temos a corrente dos voluntaristas; são aqueles que entendem que 
a simulação é um vício da vontade, ou seja, é uma anormalidade, uma 
imperfeição que está na manifestação da vontade das partes ao celebrar o 
negócio. Eles dizem o seguinte: que a simulação é fingir, negar a verdade, 
designar algo com um conceito contrário à representação mental de um 



determinado objeto ou uma dissociação entre o real e o aparente. Ocorre a 
simulação, para os voluntaristas, quando o ato existe apenas aparentemente, sob 
a forma em que o agente faz entrar nas relações da vida, ou seja, o ato só existe 
na sua aparência, na sua forma externa, é um ato fictício,  uma declaração 
enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso daquele ostensivamente 
indicado. Ou seja, todos os voluntaristas vão apontar que a simulação é um vício 
de vontade. Já para os causalistas - e aqui eu faço essa seguinte observação: eu 
entendo que a aproximação do instituto da simulação aos casos de planejamento 
tem que ser feito com base na teoria causal. Ou seja, a gente se filia a Orlando 
Gomes, lá atrás, e mais recentemente ao Professor Marco Aurélio e outros que 
seguem esse entendimento, de que o planejamento é um vício na causa do 
negócio jurídico, e, para esses, ocorre a simulação quando as partes de um 
negócio bilateral estabelece um regulamento diverso daquele que, efetivamente, 
pretende observar em suas relações, visando atingir um objetivo dissimulado, 
divergente da causa típica do negócio jurídico efetivamente realizado. Na verdade, 
voluntaristas e causalistas não se opõem. Aqui, na verdade, os causalistas 
apenas complementam que essa divergência que é verificada na vontade, para os 
voluntaristas, para os causalistas essa divergência, ela está materializada na 
causa objetiva do negócio jurídico. Vamos ver com mais detalhes a aplicação 
desses conceitos. O critério jurídico adotado para verificar, então, a legitimidade 
do planejamento tributário implica em analisar a causa objetiva do negócio 
jurídico. Vamos fazer uma distinção aqui. Depois, o que é causa objetiva e o que 
é causa típica. Nos atos e negócios simulados, se constata, então, a inexistência 
de um propósito negocial, compreendido como a vontade objetiva final do negócio 
- e aqui vai uma outra observação: proposta negocial aqui, em termos de 
planejamento tributário, não é o Business Purpose, que existe nas regras, entre 
as regras  do Direito anglo-saxão. Lá o Business Purpose tem outra finalidade: é 
também destinado a fazer prevalecer a substância sob( a forma, mas se parte de 
outros critérios, que nós, aqui, entendemos ser diferente. Aqui, proposta negocial 
significa o objetivo do negócio, a causa típica do negócio jurídico, em confronto 
com a causa objetiva, ou seja, com a causa externada, efetivamente verificada 
objetivamente, certo? Pois bem, a simulação fiscal, então, implicaria em um vício 
na causa objetiva do negócio jurídico. É a divergência... A gente pode sintetizar 
que é a divergência entre a intenção prática aferida objetivamente, a causa 
objetiva, e a causa típica do negócio jurídico, que é o seu conteúdo. Então, 
aquela previsão legal que existe em determinado ato, por exemplo, um contrato 
de compra e venda. Existe uma previsão legal e que, se estabelecendo a coisa e 
preço, as partes combinam de trocarem a coisa pelo preço. Isso é previsão legal, 
está certo? Celebrado um contrato de compra e venda, esse é o conteúdo. O que 
se efetiva na prática, evidentemente é a causa, é o objetivo. A causa típica é o 
conteúdo. A causa objetiva é aquilo que efetiva na prática. Pois bem, dá para 
desenhar? Dá. A simulação, então, que nós entendemos, o conceito e a 
aproximação teórica de simulação que nós entendemos como pressuposto para 
aplicação da multa qualificada é essa. É aquela que pode ser verificada como um 
vício da causa, e, no vício da causa, nós temos uma divergência entre... Duas 
divergências, porque aí são palavras, expressões, sinônimas: uma entre a causa 



objetiva e a causa típica do negócio. A previsão normativa e aquilo que se 
verificou efetivamente, aquilo que realmente aconteceu, ou entre a intenção 
prática, que é aquilo que a fiscalização tem acesso, e o conteúdo, que é a previsão 
do negócio, é aquilo que se verifica analisando-se os documentos, analisando a 
manifestação de vontade consubstanciada nos documentos descritos. Ou seja, 
constatada essa divergência, nós entendemos que há, sim, a tipificação da 
simulação, ou da prática simulatória, está certo? Pois bem. A simulação... A 
simulação não está em previsão. A nossa previsão para incidência da multa 
qualificada não é sobre o ato simulatório, e sim sobre a sonegação. O legislador, 
lá em 1964, retificou algumas condutas nos Arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, que 
são condutas que ele coloca como condutas fraudulentas, e essas condutas, 
todas dolosas,  é que são os antecedentes para a incidência da multa qualificada, 
conforme está estabelecido na lei; não é a simulação. Nós tivemos uma 
argumentação, no Conselho, no seguinte sentido: em que o auditor, na sua 
argumentação, ele dizia que o contribuinte praticou o ato simulatório. O 
Conselho falou: “Bom, prática de ato simulatório, até que eu saiba, não tem 
ligação nenhuma. Se você não fizer nenhuma ligação com os Arts. 71, 72 e 73, 
não tem ligação nenhuma e não é pressuposto para incidência da multa 
qualificada. Por isso, eu afasto a multa”. E, no entanto, agora, aqui, mostrando 
para vocês, a gente entende que aquilo que não foi feito pelo auditor tem que ser 
feito, sim. Ou seja, esse salto, a gente não pode saltar olimpicamente da 
simulação para a multa qualificada. Nós temos que tipificar a conduta. Ou seja, 
para a aplicação da sanção, a conduta tem que estar tipificada. E aqui, a 
conduta que está tipificada, que permite eu aplicar a multa qualificada sob 
prática simulatória, é a sonegação fiscal; Art. 71, mais precisamente o Inciso I, 
certo? Pois bem. Passamos, então, a analisar a sonegação fiscal. A sonegação 
fiscal está prevista, como eu disse, na Lei 4.502, e a dicção do artigo é a seguinte: 
“Sonegação”, que não é a palavra ‘simulação’. “Sonegação é toda ação ou omissão 
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, 
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária”, certo? Essa é a dicção do artigo. Ou seja, o que nós temos que fazer, 
se quisermos aplicar a multa qualificada, é entender que neste artigo está 
embutida a prática simulatória, ou seja, que a prática simulatória é uma ação de 
sonegação, ou uma ação que pode ser tipificada conforme a conduta estabelecida 
no Art. 71. Bom, prática simulatória, como eu já disse, já antecipei para vocês, é 
sinônimo de simulação? Posso considerar? Eu me posiciono no sentido que sim, 
que a realização de atos simulados configura a conduta tipificada na legislação 
vigente como sonegação. Ou seja, aquele contribuinte que realiza seus atos e 
apresentam esses atos, apresentam um vício na causa, ou seja, há uma 
divergência, comprovada nos autos, entre os documentos escritos, ou seja, a 
vontade manifestada escrita e aquilo que efetivamente ocorreu, na prática, ele 
incorreu em prática simulatória, e, por via de consequência, ele incorreu na 
prática de sonegação. Por quê? Porque a prática simulatória deixa de ser uma 
ação dolosa tendente a impedir o conhecimento, por parte da autoridade 
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, certo? A prática 
simulatória é uma ação dolosa, tendente a impedir o conhecimento. Ou seja, 



nesse sentido, eu posso dizer que todo o ato, todo o planejamento em que eu 
consigo demonstrar, configurar, comprovar que houve uma prática simulatória, 
ou seja, houve uma divergência entre a causa objetiva e a causa típica do 
negócio, ocorreu a sonegação, está certo? Eu grifei ali duas palavrinhas: “ação 
dolosa”, e, agora, nós vamos entrar em outro pressuposto teórico que a gente 
precisa colocar antes de aplicar a multa qualificada. Ação dolosa não são 
palavras próprias do Direito Tributário; nós vamos fazer uma integração, agora, 
com o Direito Penal. Eu preciso estabelecer o que é ação e o que é dolosa, o que é 
ação e o que é dolo. E a gente vai recorrer à teoria que foi abraçada pelo nosso 
Código Penal. Baseando-se em Welzel, nós adotamos a teoria finalista. Tem 
algum penalista aqui? Só tributaristas? Está bom. Eu tenho um outro slide, 
depois a gente apresenta os elementos do crime. Da aula de Direito, a gente se 
lembra. Inclusive o Direito Penal é a primeira paixão nossa. Vai logo no começo 
do curso, a gente se apaixona, depois a gente separa, não é, se divorcia. Cai na 
real, aí... Mas, vamos voltar um pouquinho lá na questão do Direito Penal. Então, 
o Welzel é um alemão, seguido por Zaffaroni, Pierangeli... Aqui, no Brasil, depois 
da reforma do Código, nosso Código Penal adotou a teoria da ação. Lá no Direito 
Penal, também tem os finalistas e tem os causalistas, só que causalista lá é outra 
coisa; não há necessidade de explicar. Mas, aqui, a teoria do crime é explicada 
pela teoria finalista. O enunciado dessa teoria é bastante simples: “A ação 
humana consiste no exercício de uma atividade finalista”. Esse é o enunciado 
básico da teoria. Por exemplo, por que os senhores estão aqui? Porque estão 
exercendo uma atividade finalista, com um fim, com uma finalidade, isso foi 
previamente estabelecido. Ontem à noite, vocês olharam o calendário e falaram: 
“Amanhã, eu tenho reunião no IBDT”. Ou seja, toda ação humana tem um fim. 
Eu me desloquei de Brasília para cá. Tem um fim, tem uma finalidade. Eu vou 
regressar, tem outro fim. Todas as ações humanas são finalistas. Bom, o 
conceito, assim, é simples. É claro que dentro da teoria penal isso tem uma 
elaboração muito grande. A gente vai cortar alguns caminhos e vamos retirar só o 
que interessa para explicar o que é ação. Com base nessa teoria, não se perquire 
o estado anímico do agente diante da ação. Isso teve repercussão em diversos 
regimes sancionatórios, inclusive o tributário. Vocês se lembram do artigo que 
tem no CTN, que diz o seguinte: que a verificação da infração tributária 
independe da intenção do agente? Está certo que intenção do agente ali tem que 
ter verificado ao menos a culpa, é claro. Não é qualquer intenção, mas a culpa e 
a influência disso. O nosso Código Penal também abraçou essa teoria, e o que 
aconteceu, qual foi a consequência? O dolo, que era um pressuposto para a 
imposição da pena, deslocou-se para a conduta. Então, a aferição do dolo não é 
mais pressuposto à aplicação da pena. Então, aquela expressão assim: “Puxa, 
fulano agiu com dolo”, dando a entender que fulano agiu com má-fé. Não, não 
existe mais isso por conta da teoria finalista. Então, vamos falar um pouquinho 
sobre dolo. O dolo, ele é composto de dois elementos e aí, quando nós vamos 
tipificar a conduta de sonegação dentro do processo fiscal, nós temos que 
identificar esses dois elementos, senão eu não consigo caracterizar o dolo. Se não 
estiver provado o dolo, eu não consigo tipificar a conduta, certo? Pois bem, o dolo 
tem dois elementos. Primeiro elemento: o cognitivo ou intelectual, que é o quê? A 



consciência atual da realização dos elementos objetivos da conduta, ou seja, o 
que é isso? Graças ao saber humano e ao conhecer humano, é possível nós, 
conhecendo os elementos objetivos, concretos, saber o resultado de uma ação. 
Esse saber humano determina o dolo. Então, por exemplo, o maior exemplo é de 
vocês que vieram aqui; chegaram em casa, tomaram banho, tomaram café e 
vieram para cá. Vocês sabiam que, para vir para cá, vocês tinham que tomar um 
meio de transporte, ou seja, vocês têm o conhecimento que, para estar aqui, 
vocês tiveram que tomar outras atitudes preparatórias para chegar aqui: saber o 
endereço - eu não sabia o endereço, eu vim trazido, mas vocês tinham que saber. 
Então, tudo isso são elementos objetivos que, graças ao saber humano, eu vou 
realizando, claro que automaticamente, mas que significa o quê? Que eu estou 
agindo com dolo. Dolo não é sinônimo de má-fé, está certo? Ou seja, eu estou 
agindo com consciência. Volitivo, que é o segundo elemento, que é a vontade 
incondicionada, que não se confunde com a vontade lá no Direito Civil. Essa 
vontade incondicionada de realização da conduta é a vontade aferida 
objetivamente, não é aquela vontade em que a gente tenta adentrar a parte 
psicológica do agente e tentar identificar aquilo que ele estava pensando, aquilo 
que ele estava querendo naquele momento, está certo? Essa vontade é a vontade 
aferida objetivamente. Pois bem, diante desses dois pressupostos, eu posso dizer 
que nós estamos diante de uma conduta dolosa, de uma ação dolosa. Ação 
dolosa, então, é o quê? É quando a ação está caracterizada pelo quê? Pelo dolo e 
pela consciência, e a vontade de realização dos elementos objetivos, materiais, da 
conduta que se adjetiva como dolosa. Então, se eu tenho determinada ação e, 
para realizar essa determinada ação, eu conheço todos os elementos objetivos... 
Por exemplo, a minha ação é pegar essa garrafa e colocar aqui. Para isso, eu 
tenho que fazer um movimento. Eu conheço todos esses movimentos pelo meu 
saber humano e realizo esses movimentos; essa ação é uma ação dolosa. Vocês 
não precisam entrar no meu psicológico para saber que eu quis movimentar essa 
garrafa para cá, basta vocês verem o movimento, que é a parte externa. Então, a 
vontade, ela é manifestada objetivamente; essa é a característica da ação e é o 
conteúdo jurídico que eu pretendo construir acerca da expressão “ação dolosa”, 
que está lá no Art. 71, está certo? Então, em resumo, o dolo é saber e querer a 
realização da conduta, e não exige a consciência da ilicitude. Interessante isso, 
não é? Quando estamos aferindo o dolo, estamos em um estágio em que estamos 
vendo só a tipicidade ou a ocorrência do fato típico, e aqui não cabe uma 
avaliação, uma verificação, se a conduta é ilícita ou não. Eu não sei se isso é 
ilícito ou não. O que vocês estão aferindo é que eu agi dolosamente ao 
movimentar a garrafa, independente de saber se eu achava que isso era lícito ou 
ilícito, certo? O dolo, como elemento da conduta típica, como eu expliquei para 
vocês, pela teoria finalista, o dolo está na conduta típica. E nós temos, aqui, uma 
questão prática, porque eu estou falando um pouco de teoria, e vamos ver como 
que isso se mostra na prática, dentro do planejamento tributário. Eu coloquei 
aqui apenas três elementos. É claro que a instrução probatória, ela é muito mais 
rica, mas, esses três elementos, aqui, permite nós visualizarmos o planejamento 
tributário. Primeiro: objetivo pretendido. Como eu disse para vocês, graças ao 
saber humano, o planejador tributário tem um objetivo pretendido, que é 



conhecido, e ele sabe, que é a vantagem fiscal. Segundo: seleção dos meios 
apropriados para a concepção do fim. Ou seja, nós sempre vamos escolher os 
meios apropriados. Quando o Conselheiro se manifesta da seguinte forma: “Olha, 
o contribuinte, ele adotou todas as formas lícitas, não há por que considerar isso 
como um ato simulatório. Isso aí é mais um negócio jurídico indireto”, como 
disse o professor  Xavier. Respeitosamente, eu discordo. Por quê? É justamente a 
escolha de meios adequados que caracterizam o planejamento, tá? Porque, se 
fossem meios ilícitos, não seria planejamento que nós estaríamos discutindo 
aqui; seria a aplicação direta da multa qualificada. A consideração dos efeitos 
concomitantes, relacionados à utilização dos meios, e o propósito a ser 
alcançado, consequências da relação meio e fim. Isso também é verificado 
objetivamente. Diante de uma operação de planejamento ou diversas operações 
que embutem o planejamento, nós percebemos o quê? Que, na situação prática, 
na verificação prática, há uma adesão aos efeitos daqueles atos. Então, não há 
que se falar em que o contribuinte não queria aquele ato. Não, ele quis, fato é que 
ele assumiu os seus efeitos, e o professor Marco Aurélio vai dizer que isso aí é a 
congruência, é um elemento congruente, você verificar que os efeitos daqueles 
atos foram todos admitidos e assimilados pelo agente. Pois bem, vamos ver como 
fica isso na prática? Na prática, ficaria assim: do lado esquerdo, eu coloquei aqui 
esses elementos, três elementos, e ali, do lado direito, eu coloquei o planejamento 
tributário, percebam como que se encaixa. O contribuinte vislumbra a 
possibilidade de alienar participação societária... Aqui eu vou transformar o caso, 
[Sem oferecer a tributação, o ganho de capital é correspondente. A economia de 
imposto é significativa. Se proceder a operação usual de compra e venda, o 
imposto a pagar representa um montante considerável. A operação de compra e 
venda deve, portanto, ser descaracterizada, dissimulada, de forma que o Fisco 
dela não tome conhecimento. Esse é o objetivo pretendido. Bom, vamos 
selecionar os meios. A reorganização societária, promovida de forma a ocultar a 
operação de compra e venda, de participação, deve ser feita por meio de 
operações de negócios lícitos, segundo a legislação vigente. Devem ser observadas 
todas as formalidades legais, necessárias, estruturadas. Ao Fisco, devem ser 
prestadas todas as informações. Não deverá haver documentos falsos, 
antedatados ou pós-datados. Tudo isso é a seleção dos meios, aferido 
objetivamente, está certo? A realização dessas operações impediria o Fisco de 
detectar a ocorrência da operação de compra e venda, de participação societária 
dos ganhos obtidos na operação. Certo? Quanto ao resultado, o fim, aquilo que 
eu quero atingir, certo? Vamos em frente. Dá para desenhar? Dá. Então, o 
pressuposto, o pressuposto para a aplicação da multa qualificada é a sonegação 
fiscal, entendida como a prática simulatória - está certo -, com os elementos 
cognitivo e volitivo, que significam saber e querer a ação, e que tenha esses três 
elementos, que eu selecionei para vocês: objetivo pretendido, cuidadosa seleção 
dos meios de execução e a consideração dos seus efeitos. Diante disso, eu 
consigo tipificar a simulação como uma ação dolosa, tendente a impedir o 
conhecimento, pela autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador. Ok? Bom, 
esse é o pressuposto, é a norma antecedente, ou seja, é o antecedente, é a 
situação fática antecedente, necessária para aplicação da multa qualificada, 



certo? Pois bem, vamos ver onde está a nossa multa qualificada. Nossa multa 
qualificada, ela está disposta de duas formas, até porque nós fizemos uma 
mudança na legislação. Na primeira redação, nós tínhamos a seguinte questão: 
150% nos casos de evidente intuito de fraude. Eu destaquei, aqui, “evidente 
intuito de fraude”, definido nos Arts. 71, 72, 73. Essa redação ficou até 2007. 
Depois, na redação atual, nós temos uma questão parecida, só que desapareceu 
aquele “evidente intuito de fraude”. Eu vou mostrar por que desapareceu. Eu não 
sei por que o legislador mudou, vou mostrar por que, porque era desnecessário. 
Aliás, aquela redundância causava um problema no julgamento. O percentual de 
multa, de que trata o inciso I, do caput, desse artigo, será duplicado, nos casos 
previstos nos Arts. 71, 72 e 73. Desapareceu “evidente intuito de fraude”. Mas 
vamos ver aqui. “Intenção dolosa evidente”. Como isso se mostrou no CARF? Eu 
trago aqui dois trechos, no caso de voto, em que a multa qualificada foi afastada. 
Aí o primeiro diz o seguinte:  “Em face das diretrizes, estabelecidas pelo art. 112 
do CTN...”. (É aquela interpretação favorável ao contribuinte, no caso de dúvida)  
“...  e, ante as circunstâncias apontadas, não está configurado o intuito de 
fraude, exigência legal para a qualificação”. Veja bem, o Conselheiro, a meu modo 
de ver, ele incorre em uma impropriedade técnica, porque, na verdade, quando a 
lei diz “evidente intuito de fraude nos casos de”, é nos casos de que eu tenho que 
verificar o evidente intuito de fraude, e não colocar o intuito de fraude como 
pressuposto para aplicação da norma, até porque o intuito de fraude está lá 
dentro daqueles casos, está certo? Então, ele fala assim: “Olha, como, nos autos, 
não aflora que há esse evidente intuito de fraude, o auditor, a fiscalização não foi 
além, ela parou antes - deveria ter intimado o contribuinte e perguntado se ele 
queria simular, deveria intimar o contribuinte e perguntar se realmente ele 
queria manter conta bancária em nome de certa pessoa - como ele não fez isso, 
eu entendo que não ficou evidente aqui o intuito de fraude, e por isso o 
afastamento”. Em uma outra alegação... Perdão... Uma outra alegação diz o 
seguinte: “A evidência da intenção dolosa, exigida na lei, para agravamento da 
penalidade aplicada, há que aflorar na instrução processual, devendo ser 
inconteste demonstrada de forma cabal o atendimento... De forma cabal. O 
atendimento a todas as solicitações do Fisco e a observância da legislação 
societária, com a divulgação e registro dos órgãos públicos competentes, 
inclusive com o cumprimento das formalidades, devido junto à Receita Federal, 
ensejam a intenção de obter economia de impostos, ou seja, obter por meios 
supostamente elisivos, mas não evidenciam a má-fé, inerente à prática dos atos 
fraudulentos”. Então aqui é uma fundamentação que ela espelha o nosso Código 
anterior, em que nós tínhamos o dolo como o quê? Pressuposto da culpabilidade. 
Então, aquele que cometia um crime... Vamos exemplificar com um crime contra 
a vida. Aquele que comete um crime, ele agiu de má-fé, porque ele usou de meios 
cruéis. Então ele agiu de má-fé, ele agiu com dolo. Mas essa concepção não existe 
mais. No nosso Direito, hoje, se nós vamos fazer uma integração com o Direito 
Penal, temos que fazer com a teoria correta do Direito Penal. Então, hoje, nós não 
temos mais o dolo como pressuposto da pena ou da culpabilidade. Nós temos o 
dolo da conduta típica e tem que ser aferido objetivamente. Então, falar assim... 
Ou seja, a cooperação do contribuinte, em atender bem o auditor, emprestar 



todas as informações, afasta de vez a má-fé e, se não há má-fé, não tem que 
qualificar, tá? Desculpem aqueles que entendem assim, mas isso não é de todo 
correto. Vamos ver por que. Dolo não é sinônimo de má-fé, em definitivo. O fato 
de o contribuinte atender às intimações do Fisco e realizar seus negócios 
jurídicos, em observância à legislação societária, não são suficientes para afastar 
o caráter doloso, porque caráter doloso significa saber e querer, e não há uma 
perquirição aqui do estado anímico do agente, tá certo? A subjunção dos fatos, a 
conduta tipificada no art. 71, inciso I, prescinde de qualquer verificação de cunho 
subjetivo, ou seja, psicológico, do estado, do estado, ali, do agente. Imagine vocês 
se o auditor tivesse... Qual a vulnerabilidade que estariam todos os contribuintes 
se a aplicação de uma multa dependesse de como a fiscalização entendesse o 
estado psicológico. Seria a insegurança das inseguranças. Na mesma forma na 
esfera penal. Não se imagina que um juiz vai condenar o réu com base na 
perquirição do seu estado psicológico. Não existe, isso já foi abolido há muito 
tempo. Então, não só o Direito Penal, que tem um sistema sancionatório muito 
mais elaborado que o sistema tributário; já não se admite isso. Então, eu 
entendo que nós, também, no Direito Tributário, como não temos um sistema 
sancionatório distinto e próprio, com regras próprias, fica difícil admitir essa 
questão e trazer, para dentro da imputação de uma penalidade, de uma sanção, 
o caráter psicológico. Para tipificar a conduta como sonegação, então, é suficiente 
a caracterização do dolo. Por quê? Nosso regime sancionatório exige o quê? 
Conduta típica, conduta típica. Na questão penal, nós temos outros elementos 
para serem analisados, antes de chegar a considerar o crime - depois eu até 
posso mostrar o slide -, mas, aqui, a gente precisa da conduta típica, e, dentro da 
conduta típica, eu só tenho o dolo, certo? Pois bem. O dolo é a mesma coisa que 
intuito? Sim. Quando a lei diz “evidente intuito”, é o dolo, é o saber e querer, é a 
consciência, o elemento cognitivo ou intelectual e o elemento volitivo, é o saber e 
querer. Ou seja, eu, pelo saber humano, desejo determinada ação e quero 
determinada ação, porque eu sei que essa ação resulta naquilo que eu estou 
querendo como objetivo. Esse saber e querer. Então, o intuito... Por isso que 
tirando, retirando a expressão “evidente intuito de fraude” do art. 44, não mudou 
em nada, porque, na verdade, o evidente intuito de fraude é o dolo e já estava 
tipificado lá na conduta. Vocês se lembram da dicção do art. 71? E é a mesma da 
72 e 73. É ação e omissão dolosa. Nos casos de realização das hipóteses de 
sonegação, fraude e conluio, o legislador tributário admitiu estar presente o 
intuito de fraude, por isso que ele coloca a expressão dolosa, ação dolosa. É isso 
o que ele quis dizer. Está implícito, isso é sinônimo. Ao definir sonegação, fraude 
e conluio, como ações, omissões dolosas, deixa implícito o elemento subjetivo, 
dolo, em que o agente realiza a conduta com vontade, intuito de fraudar o Fisco. 
Isso aqui tem gerado muita dúvida e muito questionamento, porque o 
Conselheiro, ele pode falar o seguinte: “Olha, não existe, no processo, nenhum 
elemento que fala que o contribuinte quis sonegar. Faltou uma intimação, faltou 
uma intimação para o contribuinte responder se, realmente, ele estava 
cometendo uma fraude”. Essa intimação nunca virá, essa informação... Nenhum 
contribuinte vai aduzir um elemento no processo, dizendo assim: “Eu tenho 
Caixa 2”, a não ser casos esporádicos. “Eu tenho Caixa 2, tá? Eu realmente 



pratiquei esse ato, e outra, eu fiz isso com intenção de fraudar o Fisco”. Ou seja, 
é uma coisa que é impossível eu trazer isso para o processo. Por quê? Porque não 
é necessário, porque a vontade, ela é verificada objetivamente. Não tem que ser 
percorrida. Se, pelos fatos, a instrução probatória não demonstra que eu quis 
fazer esse movimento, então não está configurada a conduta típica, tem que ser 
afastar da multa. Agora, se, pelos fatos, eu consigo demonstrar a vontade do 
agente, eu tenho que incidir à multa. Eu não consigo fugir dela, certo? Outro 
questionamento que surge no caso: fraude no planejamento? Ah, não, esse 
negócio está absurdo. É ser muito fiscalista, não é?. Por quê? A fraude, 
normalmente, aparece em quê? Nos casos de adulteração de comprovantes, 
adulteração de notas fiscais, conta bancária fictícia, falsidade ideológica, nota 
fornecida a título gracioso. Aí está evidente a fraude. E aí... E aí eu acredito que 
essa argumentação é uma argumentação relevante, mas não suficiente para 
afastar multa, que diz o seguinte: “Olha, no planejamento, essa fraude não está 
evidente. No planejamento, não há fraude”. E aí eu vou discordar 
respeitosamente. Há, sim, fraude no planejamento. É claro que a fraude aparece 
materialmente nessas condutas. No entanto, provada a ação dolosa, tendente a 
ocultar do Fisco a ocorrência do fato gerador do imposto, resta, também, 
caracterizado o intuito de fraude, exigido pela aplicação da multa qualificada. Ou 
seja, a partir do momento que eu reúno as informações dos elementos cognitivos 
e volitivos, caracterizo o dolo, caracterizo a ação, o agente, a autoria, a 
responsabilidade por aquele ato, eu tenho todos os elementos para tipificar a 
conduta como uma conduta dolosa, e, automaticamente, eu não consigo fugir do 
71. Por via de consequência, sonegação é ação dolosa, tendente a impedir o Fisco 
de conhecer a ocorrência do fato gerador, certo? Por esta razão, eu entendo que a 
fraude está embutida na ação dolosa, e aqui não adianta a gente ficar discutindo: 
“Ah, mas a fraude... Mais fraude ainda é adulteração de nota fiscal. Essa fraude 
do planejamento é uma fraude menor”. Não, é fraude, tá certo? É fraude. A 
tipificação da conduta tem que ser feita com os elementos que nós podemos 
construir a partir do texto, está certo? A norma... O texto da norma não é a 
norma, e a partir daquilo que eu construo em cima, uma argumentação em cima 
desse texto normativo, é que nós vamos falar que é o direito. E, nesse caso, aqui, 
eu entendo que a ação dolosa, tipificada, marcada, comprovada no processo, ela 
caracteriza... Pois bem. Dá para desenhar? Então, a multa qualificada, em 
resumo, ela pressupõe o evidente intuito, que está lá dentro do dolo, a fraude e 
não se confunde com a má-fé. Não há necessidade de a gente ficar perquirindo a 
má-fé do contribuinte. A multa qualificada incide, sim, independente de se saber 
se houve, ou não, a má-fé. A multa administrativa, que é a natureza da multa 
qualificada, a multa administrativa, incide sobre uma infração fiscal, que, 
obviamente, ela é proporcional ao imposto e pressupõe a ocorrência do fato 
gerador. Se, na instrução processual, eu não consigo demonstrar ocorrência do 
fato gerador, ainda que por indícios fortes, veementes, congruentes, etc. e tal, eu 
não tenho que falar em multa qualificada, eu não tenho que falar que esse 
planejamento é agressivo. Então, a partir do momento em que eu estabeleço que 
ocorreu o fato gerador, automaticamente, com base nessa argumentação, eu 
tenho que admitir que, nos casos de planejamento, eu tenho essa decisão. Pois 



bem, mas... Contra essa tese, nós temos, ali, em vermelho, duas argumentações. 
Primeiro: incidiria o erro de proibição, e, no caso, o erro de proibição poderia 
afastar a multa qualificada. Poderia incidir, também, à argumentação o seguinte: 
“Eu posso, por presunção... Eu posso, por presunção, estabelecer uma 
penalidade mais agradável?”. Porque, se eu estou dizendo que o planejamento 
tributário, eu não consigo provar ocorrência do fato gerador, eu provo por 
indícios, tal, tal, eu posso falar que isso é uma conduta qualificada, por 
presunção? Nós temos várias presunções legais. Tem algumas presunções 
simples, que vêm nos processos. Eu posso fazer, falar com que essas presunções, 
diretamente, são presunções qualificadas? Essas são as duas argumentações que 
nós vamos tratar agora e vamos terminar com isso, tá? Eu acho que eu já 
estourei o tempo, mas a gente precisa colocar isso. Primeiro: erro de proibição. Já 
vou adiantando por que eu não concordo que erro de proibição pode afastar 
multa qualificada. Primeiro, o erro de proibição é o instituto do Direito Penal, faz 
parte da enciclopédia, do volume enciclopédico do Direito Penal. Tem problema 
aplicar no Direito Tributário? Nenhum, desde que você faça a integração correta, 
ok? Desde que você faça a integração correta. Nos casos que eu tive oportunidade 
de analisar, em nenhum deles foi feito a aplicação correta. Em nenhum deles eu 
fui voto vencedor. Eu fui voto vencedor justamente por desqualificar e afastar a 
incidência do erro de proibição, com a seguinte argumentação: primeiro, o erro 
de proibição, se quisermos integrá-lo ao Direito Penal, temos que admitir como 
ele está esculpido lá no Direito Penal. Lá no Direito Penal, a dicção do Art. 21 é a 
seguinte, depois da reforma do Código: “O desconhecimento da lei é inescusável. 
O erro sobre a ilicitude do fato, que é sinônimo de proibição, se inevitável, isenta 
de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço”. O que significa 
isso, isenta de pena? Que o erro de proibição atua onde? Na culpabilidade. Ele 
não atua no dolo, ele não atua na tipicidade da conduta. Não atuando na 
tipicidade da conduta, ele vai atuar aonde? Somente na dosimetria da pena, está 
certo? Então, o erro de proibição ou erro sobre ilicitude de fato não exclui o dolo. 
Essa é a dicção do Art. 21. Ele isenta de pena, mas atua tão somente na 
dosimetria da pena, podendo isentá-la ou diminuí-la. Eles vão falar assim: “Mas 
é justamente isso que a gente quer. A gente não quer que se aplique a pena”. 
Bom, aí eu vou fazer o seguinte: “Tá bom, nós vamos buscar, então, alguns 
elementos”. Primeiro, nós temos que justapor os dois regimes sancionatórios: o 
regime sancionatório penal e o regime sancionatório administrativo do Direito 
Tributário. O primeiro lida com o quê? Penas privativas de liberdade, restritivas 
de direitos e multa. O erro de proibição incide como? Isenta ou reduz a pena, 
certo? No regime sancionatório tributário, nós temos as multas pecuniárias, e aí 
temos todas as multas que nós conhecemos, e o REF, que eu considero uma 
espécie de sanção. O REF é o Regime Especial de Fiscalização, que foi 
regulamentado pela IN 979, de 2009, que estabelece algumas funções para 
alguns contribuintes faltosos. Então, ele recolhe antecipadamente seus tributos, 
tem que entregar antecipadamente suas declarações. Entendo que isso é uma 
sanção, é uma restrição imposta ao contribuinte. O regime sancionatório 
tributário se resume a isso, a nós termos as multas agravadas, majoradas e 
qualificadas. Não há previsão para o fracionamento da penalidade. No Direito 



Penal, eu tenho a figura do erro de proibição por quê? Porque eu tenho uma 
figura chamada dosimetria da pena, que o julgador, ao estabelecer a pena a ser 
aplicada ao réu, a pena restritiva de liberdade, restritiva de direitos ou multa, 
tem mecanismos para fracionar essa multa. Isso não existe no Direito Tributário. 
Então daí já vem o primeiro impedimento. Segundo impedimento: próprio CTN. O 
CTN diz o seguinte: “Somente a lei pode estabelecer – VI -, art. 97, inciso VI, as 
hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de 
dispensa ou redução de penalidades”. Ou seja, se eu não estiver diante de uma 
disposição legal que fale assim: “Olha, nos casos de planejamento tributário, não 
incide multa qualificada, ou a multa passa de 150 para 120”, o que quer que 
seja, se eu não conseguir fazer com que tenha uma previsão legal, se eu não 
estiver diante de uma previsão legal de fracionamento da penalidade, em face dos 
Art. 71, 72, 73, que todos vocês já concordaram comigo, né, que nós dissemos 
que são condutas tipificadas que ensejam a multa qualificada, se eu não estiver 
diante de uma hipótese legal de fracionamento, eu não posso fracionar. Então eu 
não posso reduzir de 150 para 125. Essa redução é inadmissível, tá certo? A 
própria Lei 4.502, ela estabelece regras básicas para o regime sancionatório de 
Direito Penal. Aliás, é uma obra poética, a Lei 4.502, como é uma homenagem a 
todos os tributaristas antigos. As leis têm uma redação exemplar, tanto é que 
elas existem até hoje. O art. 68 diz o seguinte: “A autoridade fixará a pena de 
multa, partindo da pena básica, estabelecida para a infração, como se 
atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias agravantes ou 
qualificativas, provadas no processo”. É a primeira vez, o primeiro momento, em 
que, no ordenamento, aparece a expressão qualificativa ou de qualificação - por 
isso que vem a multa qualificada. Ou seja, a condição, estabelecida no regime 
sancionatório tributário, do qual eu vejo que eu não posso fugir, é de que a 
qualificação depende de provas no processo. Em seguida, no § 1º, a lei define o 
que é circunstância agravante e diz, aqui, no 2°, aqui embaixo: “São 
circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio”. Eu estou 
interpretando o seguinte, agora: se eu tenho comprovado no processo que 
ocorreu a conduta de sonegação, na forma como eu tipifiquei lá, nos slides 
anteriores, se eu tenho provado no processo a conduta de sonegação, é 
inexorável a aplicação da multa qualificada. Certo? Não existe fracionamento, 
não existe [ininteligível] de redução. Ah, existem, inclusive, decisões no CARF? 
Fala assim: “Foi reduzida a multa de 150 para 75”. Uma coisa é uma coisa, outra 
coisa é outra coisa. A multa qualificada existe por si só. O legislador não quis 
fracioná-la. Poderia, não quis. Certo? Então, esse eu adoto, o Art. 68, como uma 
regra básica para a aplicação do regime sancionatório, dentro do âmbito 
tributário, tá certo? Por isso que eu afasto ele de proibição. “Ah, mas quer dizer 
que o erro de proibição não serve para nada?”. Serve. Por quê? A conduta que 
nós tipificamos como infração fiscal, ela é, ao mesmo tempo, o quê? Uma 
conduta de crime comum ou de crime tributário, crime contra a ordem tributária. 
E lá ele vai poder aplicar o erro de proibição? Com certeza, e facilmente nós 
vamos conseguir ganhar. Por quê? Só basta o contribuinte demonstrar que, na 
época, aquele planejamento estava sendo discutido no CARF, as decisões eram 
oscilantes para um lado e para o outro. Isso é suficiente para o juiz entender e 



falar: “Olha, aqui eu posso aplicar a redução da pena”. Por quê? Isso é uma 
excludente ou uma hipótese de redução da pena, que é a aplicação correta do 
erro de proibição. O erro de proibição, ele não afasta a conduta. O juiz não vai 
dizer: “Olha, aqui você não cometeu a conduta típica, você não infringiu a 
legislação fiscal”. Infringiu, sim, a Legislação Penal Fiscal, infringiu, sim, ele vai 
ser capitulado nesse Art. 1. No entanto, o juiz vai estar impossibilitado de aplicar 
a pena, porque, lá no regime penal, existe o erro de proibição, e é lá que ele vai 
atuar. Então, é possível, sim, aplicar o erro de proibição? Sim, para reduzir essa 
pena, que é de dois a cinco anos de multa. Mas, para infração fiscal, para a qual 
eu aplico a multa de 150, proporcional ao imposto, eu entendo [ininteligível]. Por 
isso eu afasto o erro de proibição. Pois bem. Dá para desenhar? Dá. Com relação 
ao erro de proibição, nós temos o quê? Que, no âmbito penal, ele isenta de pena, 
pode reduzir a pena, mas não exclui o dolo. Olhando para os regimes 
sancionatórios, regime das sanções penais, restritivas de liberdade, restritivas de 
direitos e multa, incide o erro de restrição? Sim. Para sanções administrativas, 
multas pecuniárias, o regime especial de fiscalização, agravadas e qualificadas, e 
não há previsão para o fracionamento. Não posso aplicar o erro de proibição, 
certo? Então, aqui, ele é admissível e, aqui, ele não é aplicável. Ok? Presunções e 
fraude. Eu posso imputar, ou tipificar, ou falar que o contribuinte praticou uma 
fraude por presunção? Bom, aqui nós temos o ponto que nós devemos partir. 
Primeiro, o planejamento tributário, via de regra, via de regra, é provado por 
indícios ou presunções, por prova indireta, não correspondem à materialidade 
dos art. 71, 72 e 73. Essa é a argumentação que vem. Então, normalmente, a 
defesa instrui bem o processo e vai dizer o seguinte: “Olha, planejamento 
tributário, você não tem prova direta que ele quis planejar, você utilizou de 
indícios. Por indícios não correspondem à materialidade daquilo... da conduta 
tipificada nos arts. 71, 72, 73, certo? Até aí tudo bem. No entanto, a fraude não 
pode ser presumida, e nós já temos acho que duas súmulas, se eu não me 
engano, no CARF, que tratam desse ponto. Uma diz o seguinte: que, se o 
contribuinte utilizou de interpostos e pessoas, a multa tem que ser qualificada. E 
a outra... Eu não estou me lembrando agora. Lembrei, estava no [ininteligível]. 
Omissão de receita; provada a omissão de receita não é suficiente para qualificar 
a multa, correto? Então nós temos duas súmulas, dizendo o seguinte: que o que 
se prova, na verdade, é a conduta típica. Eu tenho que provar e demonstrar essa 
conduta típica. Agora, o fato gerador pode, sim, ser provado pelas presunções 
legais. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: fraude, presunção, 
claro que não, não se prova fraude por presunção. No entanto, nos casos de 
planejamento, o que nós provamos por presunção é a ocorrência do fato gerador. 
Vejam só, a presunção, ela recai sobre os elementos do fato gerador, certo? A 
prova indireta é da ocorrência do fato gerador, onde a instrução probatória deve 
reunir os indícios veementes, graves, precisos e convergentes, tá certo? Que, 
analisando todos esses indícios, esses elementos, eu presumo ter ocorrido o fato 
gerador. Então, a prova do fato gerador é que é presumida. No entanto, a prática 
simulatória deve ser provada no processo, e, aqui, a gente relembra daquela 
regrinha da prova indireta. O que nós devemos trazer ao processo, no caso de 
prova indireta? É o fato conhecido. Então, por exemplo, os fatos conhecidos, 



esses têm que estar provados diretamente. Não posso presumir, porque o 
presumo é o fato desconhecido, que é o fato gerador, certo? Então é possível 
aplicar a multa qualificada ou considerar fraude, mesmo na hipótese em que eu 
considero ocorrido o fato gerador, mediante uma presunção? É possível, sim. 
Certo? Porque são coisas distintas. Eu acho que, se eu não fui muito claro, eu 
posso reprisar, depois, essas considerações. Pois bem, presunções simples. Nós 
temos uma corrente que indica que não pode qualificar e outra que qualifica. Ou 
seja, o planejamento tributário é provado por indícios ou presunções e não 
corresponde à materialidade. Entendo que isso não deve prosperar. Eu entendo 
que o correto é: a fraude não pode ser presumida efetivamente, mas a presunção, 
ela recai sobre o quê? Sobre os elementos do fato gerador. A prática simulatória 
tem que estar provada no processo, Art. 68. Conclusões. Dá para desenhar? Dá. 
Planejamento tributário. Ou seja, estamos diante de casos de planejamento 
tributário agressivo. Esse é o pressuposto da multa. Caracterizamos esse 
planejamento tributário como uma prática simulatória, como eu expliquei lá 
atrás. Essa prática simulatória, ela tipifica uma conduta ou se subsume à 
conduta estipulada ou estabelecida no art. 71, que o legislador quis chamar de 
sonegação fiscal. Isso é a base da incidência da multa qualificada, ok? Gente, 
eram essas as considerações. Agradeço a atenção de vocês e perdoe-me enfastiá-
los, aí, com tantos slides. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que só temos a agradecer o 
Dr. Claudemir, por uma exposição completa. Durante o andamento da exposição, 
eu me fiz algumas perguntas, que foram respondidas por ele próprio, logo a 
seguir, inclusive com relação ao erro de proibição. Com certeza, não há 
concordância geral com tudo o que foi dito aqui, porque isso é inerente ao direito 
e especialmente em relação à questão da elisão fiscal. No mundo inteiro, se 
discute e não se chega à conclusão. O que eu pessoalmente me sinto gratificado é 
a verificação de que a convicção do Dr. Claudemir advém de conceitos que ele 
tem de uma maneira bem firme, de uma maneira bem firme. Quer dizer, ele 
construiu todo o raciocínio dele baseado em conceitos, e todos aqui sabem que 
eu sou um defensor dos conceitos e um inimigo do ‘achismo’, coisa que nós 
vimos muito na jurisprudência em respeito dessa matéria. “Eu acho que é”; “Eu 
acho que não é”; “Eu acho que teve intenção”; “Eu acho que não teve intenção”, 
não interessa por que razões, porque eu acho, e o ‘achismo’ é uma teoria sem 
fundamento. De modo que, independentemente de concordar ou não concordar, 
eu fico bastante satisfeito de verificar que a opinião do Dr. Claudemir é fundada 
em conceitos colocados de uma maneira muito uniforme. Não há, no raciocínio 
dele, nenhuma incompatibilidade. Há, do começo ao fim, um conjunto complexo, 
mas coerente. Eu tenho aqui, durante a exposição, já dois pedidos da palavra, o 
terceiro, quarto. Quem dá mais? E o tempo aqui ainda é suficiente para todas 
essas manifestações. Então vamos poder fazê-las com bastante tranquilidade. O 
primeiro pedido foi o Professor Gerd. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Muito bem. Antes de mais nada, eu quero agradecer 
essa oportunidade que o Claudemir deu para nós, e realmente ele forneceu tanto 
material que eu acho que nós podemos incluir esse tema em uma próxima 



reunião nossa, que talvez até possa.... Bom, de qualquer maneira, sempre pode 
ver na internet a nossa discussão. Mas, realmente, a questão é muito complexa. 
Eu também gostei exatamente dessa questão de referir aos conceitos de Direito 
Penal, que são da maior importância. Mas eu gostaria de colocar exatamente 
umas coisas básicas. A primeira questão básica é a seguinte: por motivos 
audiovisuais... Os meus exemplos são sempre com a Alemanha. Acontece que o 
[ininteligível], que agora até foi traduzido, pelo menos a maior parte, ele disse 
uma vez uma coisa que eu acho que nós devemos levar em consideração. E ele 
está falando da Alemanha, não está falando daqui. Ele diz: “Não pode haver 
Direito Penal Tributário justo, enquanto o dinheiro tributário for injusto”. O 
Direito Tributário na Alemanha é caótico. Dentro de um sistema caótico, nós 
precisamos tomar certas medidas para não punir aquele cidadão, contribuinte, 
completamente esmagado por uma carga fiscal, em desproporção total com os 
serviços prestados pelo Estado. Então, ele legitimamente, usando um direito 
constitucional dele, ele toma medidas lícitas para diminuir um pouco essa carga 
fiscal, e aí justamente está o grande problema do planejamento tributário. O 
planejamento tributário é uma exigência inclusive da própria lei de S/A, que 
obriga os administradores a maximizar o lucro. É obrigação, até. Muito bem. Mas 
onde estão, exatamente, os limites e os critérios? Quando se trata um ato isolado 
lícito, não tem problema. O problema do planejamento é exatamente porque se 
trata de um plano, ou seja, uma série de atos com o intuito de economizar 
imposto. Esses atos todos, por natureza, têm que ser lícitos, porque, se eles 
forem ilícitos, então, aí, já estamos em outro capítulo, já não estamos mais no 
planejamento tributário, porque, justamente, esse é o ponto básico, a observação 
básica que eu ia fazer. O planejamento tributário não se confunde como 
simulação e muito menos como sonegação, que, aliás, aí, nós precisamos ver a 
evolução do Direito Penal. No Direito Penal, não existe mais a figura da 
sonegação. Hoje, chama crime contra a ordem tributária. Então, nós temos que ir 
nesse campo, na Lei 8.137. Então, nesse campo, eu acho que nós devemos 
distinguir o ato lícito, o conjunto de atos lícitos, mas pelo aspecto abusivo... 
Escutei(F) muito, no início, que o Dr. Claudemir colocou exatamente que o 
planejamento tributário combatido, não o elisivo, mas o combatido, que o 
Heleno(F), por exemplo, chama de elusivo, mais por uma questão de 
terminologia, uma convenção, mas, de qualquer maneira, ele justamente se 
caracteriza por esse fato. Todos os atos isolados são lícitos, mas o conjunto, o 
plano é ilícito. Aí que está exatamente a questão mais importante. Então, quando 
nós falamos em cláusula antielusiva, aí o que realmente é o grande problema é 
esse abuso. E no § 42, do Código Tributário Alemão, nós temos, desde 1919, nós 
temos exatamente essa cláusula geral antielusiva, que antigamente falava abuso 
da forma. Hoje é mais apropriado. Fala abuso das estruturações, aí está o 
planejamento, aí está o plano, o plano que no seu conjunto, ou é lícito, ou é 
ilícito. E quando ele é ilícito? Aí os alemães partem para o abuso e partem para a 
escolha de meios não adequados. Aí vem exatamente o que falou, a astúcia, as 
trilhas. Então, nesse momento, nós temos o quê? Nós temos um planejamento 
abusivo, portanto ilícito, o que não tem nada a ver com fraude e sonegação. 
Fraude e sonegação é outro capítulo, da mesma forma que a... Eu distingo o ato 



simplesmente ilícito, nesse caso, à infração fiscal - definida pela própria lei 
tributária - e depois eu tenho exatamente o crime, que é disciplinado pela Lei 
8.137, não é? Então, para mim, falar em planejamento tributário não tem nada a 
ver com simulação, muito menos com fraude, muito menos com sonegação. É 
uma figura própria. E a questão da simulação... Aliás, eu acho curioso. Eu vejo 
muitos artigos na doutrina que confundem exatamente essa questão do 
planejamento tributário abusivo com simulação. Acontece que, por exemplo, o 
Parágrafo Único do art. 116, o famoso - inclusive o Ricardo tem um trabalho que 
realizava - isso é antissimulação. E realmente, porque quem fez, quem introduziu 
essa alteração, simplesmente confundiu o § 42 do Código Alemão de 1919, uma 
versão atual que, aliás, teve alterações muito interessantes exatamente no 
sentido da sua palestra quanto à causa. Aí tem justamente o § 41, que é o quê? 
Simulação. E que copiaram... Pensando no 42, copiaram o 41. Ou seja, a 
simulação é outra coisa, como muito bem explicou. Então, simulação não tem 
nada a ver com o planejamento tributário abusivo, e o planejamento tributário 
abusivo também não tem nada a ver com fraude, sonegação, que já é outro 
campo. Porque se é fraude, se é sonegação, se é crime contra a ordem tributária, 
nós temos definições, temos tipos penais bem definidos que não tem mais nada a 
ver com o planejamento.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Schoueri.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Eu gostaria de seguir o que já foi dito pelo Ricardo e 
Prof. Gerd. Como a gente aprende, como é bom aprender, como é bom encontrar 
conceitos claros. Eu tenho certeza que todos nós aqui vamos sair muito 
melhores. Obrigado, muito obrigado mesmo, o instituto hoje tem que festejar. 
Aprendemos muito. E também, graças à clareza da sua exposição, alguns mitos 
parecem afastados pelo menos em algumas coisas. Dizem que: “Ah não, não 
existe coerência”. Não. Existe uma coerência, existe um entendimento. E isso eu 
gostei muito da sua exposição, se é que eu a li corretamente. Pode ser que não, 
pode ser que eu tenha entendido o que eu quis entender. Mas eu gostei muito 
quando o senhor coloca assim... Põe como sinônimo do planejamento tributário 
abusivo o negócio sem causa, porque é esse o grande problema. Diga-me o que é 
o planejamento tributário abusivo e eu te direi qual é a consequência. Porque se 
eu estou concordando integralmente, se eu estou diante de um negócio sem 
causa, portanto se não existe o elemento objetivo previsto pelo legislador para 
que eu tenha uma redução, não há como se aplicar a redução do imposto. O 
imposto, afinal de contas, se aplica se aquele negócio aconteceu. Agora, se falta 
um elemento essencial do negócio, que é a sua causa, causa objetiva, não há que 
se falar que há negócio e, portanto, não há que se falar em redução de imposto. 
Endosso integralmente as suas palavras, e quero crer que mais de 90% dos casos 
difíceis, que acabaram buscando doutrinas estrangeiras, se resolveriam a partir 
disso. Ou seja, o ordenamento não carece de uma norma geral antielusiva. O 
preocupante é quando algumas pessoas leem parte da doutrina estrangeira e 
começam a querer trazer para o país estruturas que nós não temos. E agora sim 
eu vou me referir ao abuso de estruturas, ao abuso de formas jurídicas, que na 
Alemanha não se confunde com simulação. Lá na Alemanha, e não no Brasil, 



existe sim uma figura para a situação em que o negócio acontece, que não se 
pode falar em falta de propósito, porque afinal de contas o negócio aconteceu. 
Não se pode falar em falta de causa, porque a causa, os efeitos do negócio 
ocorrem; falta de causa implica objetivamente àquele negócio... aquela causa do 
negócio não se perfaz. Ou seja, o exemplo clássico seria que eu faço... Um 
exemplo, eu faço uma venda com a retrovenda, ou seja, o objetivo da compra e 
venda não vai ser obtido porque já existe um outro negócio que impede que a 
compra e venda se aperfeiçoe. Na Alemanha existe o abuso, aquilo que eu faço 
abusivamente. Então é um elemento novo que nós não temos aqui. Eu diria que, 
no máximo, 10%... Obviamente não quantificado, mas muito poucas situações 
chamadas de planejamento tributário escapariam da questão do negócio sem 
causa. Portanto, o espaço para uma norma antiabusiva, antielusiva, é muito 
pequeno. E é uma decisão do nosso legislador complementar, se deveria ou não 
introduzir no país uma norma antiabusiva para pegar aqueles contribuintes, 
aquelas situações em que você diz: "É, o negócio aconteceu. O negócio é perfeito". 
Em poucas, poucos casos, e, às vezes, parece que o julgador quer estender para 
aquelas situações também as consequências. Porque quando você ouve falar 
assim: “Não, se houve simulação...” Permita-me, se o negócio não tem causa, se o 
negócio não aconteceu, eu não posso aplicar o consequente jurídico. Isso está 
certíssimo, e eu quero endossar e gostaria de também, se possível, sua 
confirmação de que haverá situações em que eu poderia chamar de planejamento 
tributário disso. Eu vou lhe dar dois exemplos que talvez possam ajudar no 
raciocínio. Uma situação é aquela em que existe uma pessoa jurídica que detém 
um imóvel. E se essa pessoa jurídica vier a vender o imóvel, terá um ganho de 
capital de 34%. Por favor, para que não se tenha dúvida, eu estou sempre diante 
de uma situação em que a pessoa jurídica ainda não negociou o imóvel. Não 
existe um comprador, apenas existe uma decisão do dono da empresa, pessoa 
jurídica, aquelas ‘holdings’ familiares, fala: “Esse imóvel deveria ser vendido 
porque está num bom momento”. Portanto, eu quero tirar de imediato a situação 
em que eu encontrei o comprador, fechei compra e venda, e depois eu faço um 
monte de ata. Essa seria a simulação mais “tchan”, aquela evidente, já houve a 
compra e venda, então não é a isso que eu me refiro. Eu me refiro àquela decisão 
em que eu retiro o imóvel da pessoa jurídica e uma vez, obviamente, redução de 
capital, vendo o imóvel e tenho um ganho de capital. E aí eu desdobro duas 
situações: uma situação em que eu retiro o imóvel da pessoa jurídica, vem para a 
pessoa física, alieno o imóvel, e eu que sou o dono daquela empresa, pego aquele 
dinheiro e vou viajar, vou passear, vou usar o meu dinheiro. Portanto, eu optei 
por esse caminho. Existe uma segunda situação, que eu gostaria que fosse 
avaliada, em que eu vejo, e minha pessoa jurídica precisa de caixa, tem uma 
necessidade de caixa, eu faço uma redução de capital, vendo o imóvel 
imediatamente a qualquer preço para dali a pouco, inclusive, injetar capital na 
empresa, porque a empresa precisa daquele dinheiro, precisaria daquele recurso. 
Ou seja, essa segunda situação, e esse é um ponto interessante, a redução de 
capital que foi feita tem um quê de abuso aqui. Eu estou usando uma forma 
abusiva aqui, porque afinal de contas eu quero pôr esse dinheiro de volta. Eu 
não... Não é verdadeira aquela ideia de que eu reduzi o capital porque afinal de 



contas o capital é excessivo. Ao contrário, eu quero pôr de volta. Então, esta 
segunda situação me parece que eu estou diante de um caso de simulação, de 
falta de causa do negócio. A causa do negócio não aconteceu porque eu não fiz 
redução de capital, eu não pretendia tirar o dinheiro da empresa. Agora, e a 
primeira situação, Dr. Claudemir? Poderia ter vendido à pessoa jurídica? O 
imóvel esteve anos ali, e eu tomo uma decisão: “Por que eu vou vender na 
jurídica pagando 34%, se eu posso afinal de contas reduzir o capital?” Note a 
premissa: pessoa jurídica não precisa daqueles recursos, não vai voltar para ela, 
então ao invés de eu anunciar em nome da jurídica, eu passo para a física e 
vendo. Eu gostaria de uma análise sua dessa diferença para ver se nós 
concordamos com relação ao que seria ilícito e ao que não seria ilícito. Eu gosto 
muito... O Bianco sempre diz: “Traga o caso que fica muito mais fácil para gente 
conversar sobre o assunto”. Segunda pergunta, se me permitisse, eu gostaria... O 
senhor citou aqui o 112, do Código Tributário Nacional, que fala sobre dúvida. 
Eu queria ouvi-lo uma vez... Isso é uma pergunta que eu costumo fazer a todos 
os conselheiros. E permitam-me, não tem a ver com sua palestra, mas sim co o 
112. Já que o senhor citou o 112, eu aproveito a carona. Dr. Claudemir, se o 
senhor estivesse como presidente de uma Câmara e o senhor entendesse que era 
o caso de multa qualificada, não só o senhor, mas outros dois conselheiros por 
acaso do Fisco, ou que seja, os dois entendem assim. Outros três conselheiros, 
físico ou contribuinte, lendo a mesma situação acham que não é o caso. Três a 
três. Eu lhe pergunto: Está correto o meu entendimento de que existe uma 
dúvida objetivada no próprio julgamento, já que três dos seis pensam diferente 
do senhor? Suficiente para que o senhor diga: “Embora eu pense que é multa, 
objetivamente falando eu devo reconhecer que três de seis pensaram ao 
contrário”. Portanto, nos termos do 112, do CTN, eu sou obrigado a afastar a 
penalidade para esse caso.  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Vou começar pela última. Eu tive um caso 
concreto, coincidentemente eu tive um caso concreto na sessão de novembro, se 
eu não me engano, vou contar rapidamente o caso. O contribuinte comprava 
couros. É um coureiro, ele compra couros, beneficia, ou semibeneficia o couro e 
entrega para a indústria calçadista. E nessa compra de couros, evidentemente, 
você tem os grandes frigoríficos que emitem nota e você tem aquelas pessoas, 
aquelas fazendinhas no interior do Rio Grande do Sul em que eles abatem os 
animais, já preparam o couro para entregar para esses coureiros, que passam 
com caminhão de propriedade em propriedade recolhendo. Desses, ele não tinha 
nota e surgiu a dúvida quanto ao fato. O 112 tem aplicação, no meu 
entendimento, não com a dúvida jurídica, mas dúvida quanto à captação legal do 
fato. Espera aí, como que eu valoro isso? E aí é claro, eu interpretaria favorável 
ao contribuinte para resumir bem a resposta. Aplicaria sim o 112, se esse é um 
caso que pode servir do exemplo que você me colocou, tá? Quando há dúvida 
sobre a capitulação legal do fato, ou seja, eu estou diante dos fatos... Poxa, eu 
não consigo aferir. Aqui, a fiscalização falou que é fraude. O fato de ele passar 
com o caminhãozinho dele lá pegando todos os restos dos animais, ele não 
pegava só o couro, pegava o osso também, todos aqueles restos dos animais, e 



comercializava aquilo sem nota, porque aquele pequeno produtor, aquele 
pequeno abate ali não tem registro, não tem nada. É informal mesmo. E ele 
também fornecia para frigorífico. O frigorífico tinha nota de entrada, todo o 
material dele. Ou seja, nós estamos diante de situações em que está latente, está 
patente, está patente a dúvida quanto ao fato. Ou seja, a fiscalização não 
conseguiu demonstrar aqui que realmente essa mistura de operações lícitas com 
ilícita fosse necessária ou suficiente para aplicar multa qualificada. Eu afastaria.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só para esclarecer, a minha pergunta foi diversa. 
Um caso em que o senhor não tivesse dúvida alguma e no seu voto dissesse: 
“Dou multa. Estou convicto de que houve infração”. Só que o senhor preside a 
Câmara. O senhor está convicto e outros dois estão convictos, mas três outros 
conselheiros estão convictos, também convictos, de que não é o caso. Não, 
porque parece que isso seria uma obrigação legal... Na minha opinião, este caso o 
presidente da Câmara está obrigado a afastar a multa reconhecendo 
objetivamente a multa, a dúvida. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: É, isso eu precisaria verificar. Realmente, 
diante dessa situação, não há dúvida em que fica com a bola... o presidente fica 
com a bola quadrada para ele definir a dúvida, evidentemente que ele vai definir 
com o critério extremamente subjetivo. E a decisão que ele tomar vai ser uma 
decisão extremamente subjetiva. Por esta linha, está certo, eu não posso dizer 
isso, portanto, à casa, até porque eu tenho um ano só de conselho, mas eu 
acredito que a experiência vai me trazer isso. E se eu estiver diante de uma 
situação dessa, evidentemente que vai fazer, vai prevalecer a questão do 112. Nós 
temos uma regra na condução das sessões, em que, primeiro, nós temos que 
sempre preservar a paridade, não é? E as opiniões, a paridade não é só em 
número e quórum, é também, como ele diz aqui, em número e representação de 
voto. E representar a paridade também está ao lado de outra questão, que você 
tem que procurar - é certo que é impossível em todo - procurar ser o menos 
subjetivo. Sempre que eu tiver que colocar uma impressão pessoal, eu vou me 
abster. Eu não posso me abster, mas eu vou acompanhar a tese favorável ao 
contribuinte, até porque o 112 existe; alegando vigência ao 112. Agora é o 
seguinte, eu citei um exemplo aqui, eu achei que o fato bateria mais ou menos 
com a situação posta. No caso aqui, ele esclareceu que não há dúvida. Sobre a 
primeira pergunta, a primeira pergunta sobre o caso do planejamento. Aquilo que 
eu disse, a investigação da causa, ou seja, da divergência entre a causa típica e a 
causa objetiva do negócio tem que ser um trabalho de demiurgo. A instrução 
probatória é algo como desmontar um relógio, e permitir que o julgador monte 
esse relógio e ele funcione depois. Certo? E se, evidentemente, o auditor entra na 
empresa, desmonta o relógio, põe dentro do processo e pede para o julgador, 
evidentemente que todos os elementos têm que estar provados. Essa divergência 
da causa é aquilo que eu apontei como a parte conhecida da presunção. Ou seja, 
é a partir desses elementos, cabalmente provados, suficientemente provados... 
Esse é o art. 68, da 4.502. É pressuposto a aplicação, tá? Eles têm que ser 
demonstrados. Havendo dúvida quanto à questão de fato, essas duas podem ter 
várias naturezas. Primeiro, uma dúvida que pode ser sanada durante a sessão de 



julgamento. Vamos trazer um caso concreto. Se essa dúvida pode ser sanada 
durante a sessão de julgamento, o processo sai com vista em Mesa e nós vamos 
tentar verificar se é possível, o conselheiro que levantou a dúvida, verificar se 
consegue sanar tendo vista aos autos, durante a própria sessão. A segunda 
dúvida é uma dúvida tamanha que o processo tem que descer em diligência. Por 
quê? Requisita a necessidade de se colher outros elementos que deva se descer 
em diligentes. E a terceira natureza de dúvida é aquela dúvida, porque é dúvida. 
Ou seja, não adianta descer em diligência. A fiscalização já falou: você tem que 
decidir com os elementos que você está nos autos. E, nesse caso, eu consideraria 
o planejamento ilícito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Voltando à situação que eu descrevi. Se não há 
dúvida... Os fatos foram relatados. A pessoa quer vender o imóvel, o imóvel está 
na empresa. No caso, ele vende o imóvel pela pessoa física e põe o dinheiro 
imediatamente na empresa porque a empresa precisaria do dinheiro. Segunda 
situação, ele vende o imóvel, desculpe, ele quer vender, o imóvel está demais na 
empresa, e ele em vez de vender pela empresa apurar um ganho de capital e 
depois distribuir dividendos, ele retira o imóvel, vende o imóvel e se desfaz do 
dinheiro. O dinheiro não volta para essa empresa. Como é que o senhor julgaria 
esse segundo caso?  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Esse segundo caso, pelas premissas aqui, 
eu entenderia que era um planejamento lícito.  

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Assim como ele pode vender esse imóvel 
por 100, ele pode vender por 30. Eu vou falar que ele deveria pagar o imposto 
porque o valor de mercado é de 100? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Perfeito. Eu só queria confirmar.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós notamos que as duas respostas, 
ou as três, foram coerentes com os conceitos emitidos aqui. Eu acho que isso é 
muito importante. Eu quero insistir nisso, viu? E, antes de passar para o 
Fernando, que é o terceiro a solicitar, eu queria dizer uma coisa em complemento 
à estatística do Schoueri. Eu tenho uma jurisprudência interna do escritório que 
são os casos de pareceres, de opiniões que me pedem, de planejamento 
tributário, se são uma coisa ou outra, abusivos ou não abusivos. Segue nessa 
base que você está dizendo de que 80, 90%, na minha opinião, são abusivos por 
essas razões. E não por causa da importação de teorias, é pelos conceitos 
extraídos numa maneira muito substancial do direito positivo brasileiro. E eu 
concordo com você, eu acho que muitas vezes o CARF se perde tentando 
justificar de uma maneira inadequada caso que ele poderia julgar de uma 
maneira fundamentadamente adequada. Então, esse é um ponto importante. 
Fernando, por favor.  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, como já foi dito, nós aprendemos muito com 
essa exposição. Aliás, é de uma coerência quase inatacada. Do ponto de vista 



penal, eu que venho estudando um pouco essa questão de proibição, eu diria que 
é perfeita. Eu queria muito ter ouvido isso há um tempo atrás, quando surgiu 
essa teoria dentro de um recuo doutrinário de um sério tributarista que defende 
essa posição, fez artigos nem tanto ao mar, nem tanto a terra, que é o Marco 
Aurélio Greco. Então, ele, dentro da sua força retórica, que é muito boa, sua 
[ininteligível], ele tropeçou neste ponto muito bem atacado, nesta exposição, que 
é justamente a integração do Direito Tributário com o Direito Penal. Direito Penal 
não pode transitar para o Direito Tributário sem que haja uma aferição dos 
conceitos de Direito Penal e adequação desses conceitos ao Direito Tributário. 
Então, isso eu achei de uma clareza e de uma lógica excelente. Eu gostaria muito 
de parabenizar, mais uma vez, por tudo o que foi dito aqui. Mas aqui me chamou 
atenção, me chama atenção a questão do planejamento elusivo, do planejamento 
elusivo agressivo, o planejamento tributário abusivo, que são expressões que vem 
sendo bastante difundidas na doutrina e na jurisprudência. E a gente procura 
uma conexão desses conceitos justamente para fazer a integração. E o que eu 
noto é que a integração, muito bem defendida entre Direito Penal e Direito 
Tributário, não tem a mesma, quer dizer, não tem a mesma linha de conduta 
quando se fala em Direito Privado e Direito Tributário. Então, eu tenho sérias 
dúvidas de que a causa do Direito Privado é a mesma causa do Direito 
Tributário. Muito bem fundamentada para dizer que não. A causa tributária é a 
lei. Então isso é uma teoria que não é de hoje, mas é uma teoria que tem muito 
peso na formação do Direito Tributário atual, já de quase um século da sua 
difusão. Não que ela seja a melhor teoria, mas é uma teoria, e, portanto, deve ser 
posta como tal dentro de uma lógica de autonomia de doutrina do Direito 
Tributário, Direito Penal e Direito Privado. Mas, se nós fôssemos avançar nessa 
questão do planejamento elusivo, e tentar enxergar uma causa no negócio 
jurídico, essa causa estaria mais - aí é uma pergunta - ela estaria mais nesse 
critério objetivo, como foi bem colocado, ou estaria numa causa finalística, 
naquilo que se pretende atingir? E aí, de novo, aquela exposição dos finalistas e 
dos causalistas. Eu procuro lembrar que os finalistas e causalistas mencionados 
no Direito Penal também estão no Direito Tributário, e os causalistas do Direito 
Penal influenciaram a teoria do Direito Tributário. Então, eu gostaria de ouvir um 
pouco mais para tentar entender esse conceito.  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Vou tentar ser bem breve. Eu costumava 
dar um exemplo bem concreto. Costumava dar um exemplo bem concreto para 
explicar o que nós entendemos por causa do negócio jurídico. Eu colocava duas 
caixas de frente para os alunos e, na frente de cada caixa, como ilustraria aqui 
para vocês, estaria escrito assim: artefato bélico; na outra caixa, artefato bélico. 
O artefato bélico era aquilo que eles conseguiam visualizar do que seria do teor 
da caixa, dentro da caixa. E aí cada um tentava imaginar o que era o artefato 
bélico. E eu comecei a dar as dicas: “Esse artefato bélico é utilizado por 
arremesso manual; ele é composto de matéria explosiva no seu interior; tem 
chumbo; tem um gancho; a gente puxa o gancho; atira e dispara. É uma 
granada”. “Ah, é uma granada”. Então, esse artefato bélico é uma granada. 
Dentro de uma caixa, eu abri a caixa e tirava o desenho de uma granada. Eu 



abria a outra caixa e tirava uma granada, só não arrancava o pino. E mostrava a 
granada. 

Orador não identificado: [pronunciamento fora do microfone]   

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Isso. A causa é justamente isso. A causa 
típica do negócio é aquela folhinha que está na frente, que todos nós vemos. Ou 
seja, é a externação da vontade, a externação daquilo que as partes querem 
contratar. Essa é a causa típica do negócio. A causa objetiva é aquilo que está 
dentro da caixa. A causa objetiva é aquilo que está dentro da caixa. Dentro da 
caixa, então, dessa daqui, eu tinha uma granada. Falei: “Olha, aqui vocês veem 
uma divergência entre a causa típica, que é o que aparece, e a causa objetiva?” 
Não. Artefato bélico é isso mesmo que você tem na mão. Aqui, no entanto, eu 
tenho o quê, como causa típica? A mesma causa típica, ou seja, artefato bélico. 
Eu leio o contrato; eu li artefato bélico. No entanto, eu tiro o desenho de uma 
granada. Eu consigo produzir os mesmos efeitos com esse desenho do que com 
essa? Dá para perceber a diferença? Eu não preciso nem arrancar o pino para 
mostrar. Então, justamente para mostrar isso. A causa, o conceito de causa 
dentro do Direito Tributário é esse: não se confunde com a causa do Direito Civil. 
Até porque no nosso Código Civil, eu me lembro de ter ouvido isso em sala de 
aula, que na reforma do Código, eles falaram assim: “Olha, não vamos colocar 
causa, não, como existe no Direito Civil Francês. Vamos deixar lá tudo dentro do 
objeto”. Porque quando a gente diz objeto lícito e possível, lá no cento e qualquer 
coisa, 107, 106, do Código Civil, eu já estou dizendo que o objeto é lícito e 
possível porque ele possui causa. Então, a nossa causa no Direito Civil - eu estou 
falando dos causalistas lá do Direito Civil - é nesse sentido, não é? A questão da 
tipicidade, ou seja, nós temos invariavelmente que nos curvar à tipicidade. Não 
só por influência do nosso Direito Tributário, mas também como o quê? Por uma 
atividade de Estado, e ao Estado não pode fazer nada aquilo que não esteja 
previsto em lei. Então, evidentemente, que todas as análises que nós vamos 
fazer, independente de ser planejamento tributário, nós vamos entender como se 
fosse a questão típica da lei. E aqui, no caso, a subjunção perfeita da lei, eu 
entendo que é nesse caso aqui, em que há uma coerência entre a causa típica e a 
causa... e o conteúdo objetivo; a causa objetiva do negócio. E nesse caso aqui, 
não existe essa coerência. É nesse sentido. Não sei se...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Na verdade, a pergunta que eu ia fazer o Schoueri 
já se antecipou e a fez. Na verdade, eu só queria fazer um brevíssimo comentário 
e uma pergunta bem objetiva, que eu acho até que já foi respondida, mas só para 
confirmar. Você falou, eu contei aqui, você mencionou a palavra simulação 88 
vezes. E você falou em negócio indireto uma vez, aliás, quase meia vez. Eu estou 
entendendo a sua exposição... Você chamou de planejamento tributário 
agressivo, portanto ilícito, aqueles casos de simulação. E você chamou 
indiretamente de planejamento tributário ‘soft’, o manso, o calmo, o pacífico, o 
lícito, os casos de negócio jurídico indireto. Então, vamos dizer assim, uma regra 
objetiva para determinar se o planejamento tributário é possível ou não é 
possível, se ele gera efeitos contra o Fisco ou não gera efeitos contra o Fisco. Se 



houver simulação, é planejamento tributário agressivo, não passa. Se for negócio 
jurídico indireto, planejamento tributário ‘soft’, passa. Posso concluir isso?  

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Pode, pode concluir. E só um detalhe, eu 
não falei 88, eu falei 87. Eu falei 13 vezes prática simulatória, que é a 
terminologia que eu emprego. Porque simulação vamos jogar lá dentro dos 
civilistas, e a gente prefere...  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós, infelizmente, estamos em cima 
da hora. Eu acabei de fazer uma consulta ao Dr. Claudemir, se ele se disporia a 
voltar para encontrar conosco e discutir esse tema, mas aí não para que ele 
exponha, que foi maravilhoso, mas é que nós temos vontade de discutir com ele. 
E nós estamos vendo que nós teríamos um interlocutor altamente preparado 
para discutir conosco. Nós aqui, também, estamos numa mesa de debate 
científico. Nós não agimos aqui como advogados que tem que defender o cliente, 
nós defendemos as ideias, não é? Aliás, eu queria até registrar que a observação 
do Fernando é coerente também com os conceitos dele, porque você já 
manifestou essa sua opinião a respeito do erro de proibição, aqui, antes. Então, 
confirmo o que eu estou dizendo aqui. Eu acho que seria muito interessante. Eu 
tenho algumas... Talvez, a questão da causa precise ser um pouquinho mais... 
Foi provocada, foi respondida de uma maneira satisfatória, mas nós 
precisaríamos dialogar mais. E eu tenho um exemplo de causa muito 
interessante, não dá tempo para falar aqui, e não gostaria que nós discutíssemos 
isso na próxima semana, porque vai ter, vamos ter vontade de discutir na 
próxima semana, mas com a ausência dele. Então, vamos tentar agendar um 
retorno do Dr. Claudemir, e ele pediu a palavra para um encerramento. De modo 
que com as palavras dele, nós encerramos a reunião. Quero dizer que a nossa 
pauta de hoje era uma pauta extensa e interessante, aliás, com dois temas que 
vem da semana passada, fica para a próxima. 

Sr. Claudemir Rodrigues Malaquias: Eu agradeço esses minutinhos. Aqui, 
também, interessante que a gente está discutindo as ideias, e aqui eu não estou 
falando pela Fazenda - deixar isso bem claro - mas a questão de ideia jurídica. E 
a respeito disso, eu gostaria assim de deixar bem claro, que às vezes a gente 
defende uma ideia e essa ideia é a ideia jurídica. E hoje, administrativamente, 
nós não vemos como afastar a incidência da multa qualificada e por isso que a 
gente entende, por esses argumentos, a gente mantém a multa qualificada. No 
entanto, em termos de política fiscal, política tributária, eu sou radicalmente 
contra a incidência da multa qualificada nos casos de planejamento, tá? Eu 
comentava isso com o Prof. Bianco, eu falava assim: “Eu não sei se eu falo isso 
no início ou no final”. No fim, acabei optando por falar no final. Em termos de 
política tributária é uma medida que não se mostra muita eficiência. Então, na 
verdade, nós temos que ter o pé no chão e tentar enfrentar a questão de forma 
bem clara e bem definida. Já houve dentro do âmbito da Receita Federal 
iniciativas no sentido de se colher uma identificação de caso de planejamento 
tributário. Eu trabalhei, eu trouxe uma doutrina sobre gerenciamento de risco 
em que os contribuintes eram convidados a informar se eles realmente 



praticaram operação de planejamento tributário, nós dávamos cinco linhas para 
ele explicar o resumo da operação. E, a partir daquele momento, se evidente, se 
fosse evidenciado que a administração tributária chegasse a uma conclusão que 
haveria incidência do imposto, esse imposto não seria cobrado com multa, está 
certo? Mas isso não prosperou. Na verdade, nós temos assim várias ideias dentro 
da Receita, várias iniciativas, e essas iniciativas não prosperaram. Eu me filiava a 
elas porque eu entendo que planejamento tributário não é assim dessa forma que 
a gente se combate. É conversando, é discutindo caso a caso, situação a 
situação; isso pode, isso não pode. O contribuinte tem que estar numa seara de 
segurança jurídica. O sistema que está hoje não é nada seguro. São essas 
observações, só para mostrar minha opinião pessoal. 

Sr.  Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. 
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