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I. Conceito Internacional 

Questão Central: 

Até onde vai o direito de o contribuinte 
organizar sua vida econômica (escolhendo 
contratos/negócios jurídicos e maneiras de 
concatená-los) visando a provocar a menor 

carga tributária possível? 

(Limites do contribuinte, do Fisco, do 
Legislador, e Ordenamentos Domésticos e 

Supranacionais) 



 

 

I. Conceito Internacional 
 

 

�Tax evasion: evasão 
 
�Tax avoidance: elisão abusiva 
 
�Tax minimization: elisão lícita 
 



 

 

I. Conceito Internacional 
 

                       Consenso 

-  Existência do direito à auto-organização 

- Inexistência de um dever patriótico de 

escolher os caminhos tributariamente 

mais onerados 

- Elisão não se confunde com 

sonegação/fraude. 



 

 

I. Conceito Internacional 

         Características comuns das NGA 

�Não se aplicam por subsunção automática 

�Supõem a cristalização paulatina de 

conceitos jurídicos indeterminados 

(dissimulação do f.g., business purpose). 

�Não determinam a anulação dos 

atos/negócios nem interferem em seus 

efeitos privados 

 



 

 

 I. Conceito Internacional  

         General Principles for GAAR: 

�Neutrality 

�Optimization  

�Efficiency 

�Equity (vertical/horizontal) 

�Fairness      x       legal certainty 

 



 

 

II. Principais tipos de NGA  

 
Sham (simulação) 

Substância sobre a forma  
Business purpose 
Abuso de direito 

Fraude a lei 



 

 

Principais tipos de NGA  

�EUA (substance over form and 
business purpose doutrinas judiciais) 
Health Care Act/2010: substância 
econômica se houver mudança 
econômica da posição do contribuite E 
houver propósito econômico substancial 
que não seja apenas fiscal. (caso 
Gregory) 

�Reino Unido: step transaction doctrine 
(Ramsey principle, purposive approach 
to interpretation) 



 

 

Principais tipos de NGA  

França: a) Ato anormal de gestão (lucro 
das sociedades  (ex. perdão de dívida) 

b) Abuso de direito: Art 64 LPF 
(dissimulação de realização de 
ganhos ou rendimentos) ex 
incorporação de empresa deficitária. 

Nova redação(30/12/08: elimina a 
referência a dissimulação; propósito 
comercial outro que não a economia 
fiscal; finalidade da lei em pauta 
(semelhança com Halifax case?) 

 
 

 



 

 

Principais tipos de NGA  

Alemanha: 
Art 42 CTA (abuso de forma) Alteração de 

2008: 
Forma inadequada é abusiva se: 
a) Resultar vantagem não prevista em lei em 

comparação com a forma adequada, e 
b) Inexistir fundamento não tributário para a 

foma escolhida nas circunstâncias. 
Jurisprudência anterior: razões comerciais para 

formas jurídicas e liberdade de gestão 
(financiamento com capital próprio/terceiros, 
vide EUA e Halifax) 

 



 

 

Principais tipos de NGA  

União Européia 

(Tributação Direta) 

� Merger Directive 90/434 (valid economic 
reasons): business purpose 

� -Tax avoidance as an imperative requirement 
to allow some restrictions to the internal 
market (intra EU trade of goods, services, 
capital, persons) 

� -Differently from the VAT requirement: tax 
avoidance or abuse of rights as artificiality 
(wholly artificial, not genuine, not purely 
artificial, Lasterie,Cadbury, Barbier  cases). 

 



 

 

Principais tipos de NGA  

União Européia VAT Abuso de direito (Halifax 
Case) 

� “first, that the transactions concerned, 
notwithstanding formal application of the 
conditions laid down by the relevant 
provisions ….. result in the accrual of a tax 
advantage the grant of which would be 
contrary to the purpose of those 
provisions.  

� Second, it must also be apparent from a 
number of objective factors that the 
essential aim of the transactions 
concerned is to obtain a tax advantage.” 
(C 255-02, p 86, of 21/02/06).  

 



 

 

Principais tipos de NGA  

 
Outros países: Austrália, Canadá, 
Espanha, Portugal, Holanda, Nova 

Zelândia, África do Sul, China, Índia, etc  
 

Sem NGA mas com um conceito mais 
amplo de simulação (México, Colômbia, 

Brasil?) 
 

 



 

 

Teria a LC 104/91 criado uma NGA? 

“Art.116 CTN. Considera-se ocorrido o fato 
gerador: (...) 

 Parágrafo único: A autoridade administrativa 
poderá desconsiderar atos ou negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador do 
tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, 
observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.” 

 



 

 

Doutrina brasileira sobre o art.116, 
parágrafo único do CTN 

– Os autores mais formalistas/liberais viram 
na norma uma simples regra antievasão, 
relativa a hipóteses de simulação 

 

– Os autores mais críticos do formalismo 
viram no novo art.116, parágrafo único 
CTN uma norma geral antielisão 

 



 

 

Jurisprudência Brasileira 

 

 Incorporação às avessas – Rexnord e 

Josapar: simulação declarada no CC-MF, 

confirmação do lançamento nas duas 

primeiras instâncias do Judiciário. Rexnord 

desiste do REsp no STJ (2008). STJ não 

julga o mérito do REsp de Josapar (2009) 

 



 

 

Jurisprudência Brasileira 

Caso Martins (1.º Conselho e CSRF) 

Casos de operação com ágio 

Caso “casa e separa” 

 



 

 

Jurispudência Brasileira 

�O conceito de simulação está sendo ampliado 

de maneira a levar em conta a “intenção real 

das partes” (caso Rexnord) ou a substância 

econômica dos negócios (caso Josapar).  

�A jurisprudência tende a distinguir entre 

simulação-elisão e simulação-sonegação. 

 - Os julgadores reconhecem a licitude da 

elisão com propósito negocial.  

 



 

 

Jurisprudência Brasileira 

�As cadeias de atos/negócios tendem a ser 
qualificadas  de forma global e não isolada; 

�A desconsideração administrativa de 
atos/negócios praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador “na 
prática” está ocorrendo independentemente 
da criação dos procedimentos previstos no 
art.116, par. único do CTN, inclusive com 
imposição de multa agravada em alguns 
casos (150%) 

 



 

 

Jurisprudência Brasileira 

- O art.116, par.único do CTN não é 

expressamente aplicado pela fiscalização e 

pelo CARF, mas seus propósitos vêm sendo 

alcançados via lançamento por simulação 

- Quem ganha e quem perde com a atual 

situação? 

- A ausência de uma NGA traz segurança 

jurídica? 

 



 

 

Tendências e perguntas 

�  Judiciário aceitar a jurisprudência 
administrativa da simulação-elisão? 

 
� Propósito Negocial predominante ou 

exclusivo? 
 
� Tipo aberto, indeterminado, mas 

determinável e previsível por fatos 
econômicos objetivos  

 



 

 

Tendências e perguntas 

� Interação com jurisprudência estrangeira de 
civil law e common law quanto aos fatos 
econômicos objetivos? 

 
� Simulação, fraude, evasão: aplicação de 

penalidades (multas de mora, de ofício ou 
agravadas se fraude)  

    Simulação-elisão ou abuso de direito: sem 
penalidades (principal e juros?) 


