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RESUMO 

  

Este trabalho tem como o objeto a cláusula geral antiabuso, que nada mais é que uma norma de 

reação do Fisco ao planejamento tributário abusivo. O objetivo geral da pesquisa é investigar 

unicamente sua natureza jurídica. Os objetivos específicos são: descrever as premissas teóricas 

de dois clássicos doutrinadores que se opõe nesta matéria; examinar o posicionamento desses 

autores sobre a natureza jurídica da norma geral antiabusiva; propor ao instituto uma 

capitulação jurídica distinta das capitulações apresentadas por eles. A abordagem do tema é 

feita de forma qualitativa, por meio de uma pesquisa explicativa e descritiva. Os métodos 

utilizados foram, por seu turno, o hipotético-dedutivo e o dialético. Para tanto, as técnicas de 

pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e a documental. Os resultados obtidos foram no sentido 

de que os posicionamentos de tais autores se baseiam numa refutável análise da cláusula 

antiabusiva adstrita ao aspecto normativo. Na verdade, o âmbito de atuação da norma geral 

antiabuso é fático, razão pela qual sua natureza jurídica é de ficção jurídica.  

 

Palavras-chave: Planejamento tributário abusivo. Norma geral antiabuso. Analogia. 

Interpretação Extensiva. Ficção.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O recorte temático do presente trabalho é a natureza jurídica da norma geral 

antiabuso. De início, é preciso conceituar os institutos que serão tratados na pesquisa. A 

tipologia adotada é a de Luís Flávio Neto (2011), que separa o debate em: (i) planejamento 

tributário; (ii) planejamento abusivo e (iii) evasão1. A coincidência entre essas expressões é o 

fato de as três representarem práticas que visam a evitar, minorar ou postergar uma obrigação 

jurídico-tributária. Entretanto, a tutela jurídico-tributária a elas emprestada é distinta. 

O (i) planejamento tributário é a organização lícita e aceitável da atividade 

econômica pelo contribuinte. Já o (ii) planejamento abusivo é a estrutura negocial lícita e 

inaceitável, em decorrência de algum destes critérios: abuso de direito, abuso de formas, fraude 

à lei ou ausência de propósito negocial. A norma de reação do Estado ao planejamento abusivo 

é a cláusula geral antiabuso. Por meio dela, permite-se que a autoridade fazendária, num 

expediente de desconsideração e de requalificação do negócio, tribute o feito. Por derradeiro, a 

(iii) evasão é a conduta ilícita do contribuinte na organização de sua atividade econômica.  

Muito se discute sobre se há, ou não, uma norma geral antiabuso no ordenamento 

jurídico brasileiro desde a promulgação da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001. 

Esse diploma legal insculpe o parágrafo único, do art. 116, do Código Tributário Nacional 

(CTN), de 25 de outubro de 1966. Contudo, a jurisprudência brasileira ainda não se pacificou 

quanto à alteração. Pende no Supremo Tribunal Federal (STF), desde 2001, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.446/DF, que versa sobre o assunto. Por esse motivo, ainda não 

se sabe a real aplicabilidade do parágrafo único, do art. 116, do CTN.   

Nesse contexto, à semelhança do que fez o professor Luís Eduardo Schoueri (2010), 

o presente trabalho parte da premissa meramente especulativa de que o parágrafo único, do art. 

116, do CTN, é uma norma antiabuso calcada no critério do abuso de formas. Feita essa 

pressuposição, o tema-problema da pesquisa é: qual é natureza jurídica de uma eventual norma 

geral antiabuso fundada no abuso de formas? 

Num sentido geral, o trabalho objetiva investigar a natureza jurídica da norma 

antiabuso. De modo específico, busca-se descrever as premissas teóricas de Alberto Xavier e 

de Marco Aurélio Greco, examinar o posicionamento desses autores sobre a natureza jurídica 

da cláusula antiabusiva e, ao final, propor uma capitulação jurídica ao instituto distinta das até 

 
1 Opta-se por não utilizar os termos elisão e elusão, pois a doutrina os conceitua de forma desarmônica. 
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então apresentadas2.  

Com base em reflexões preliminares sobre a temática, aferem-se duas hipóteses 

contrárias ao problema: a norma antiabuso teria a natureza de analogia, pois é uma forma de 

colmatação de lacunas; ou a cláusula antiabusiva teria a natureza de interpretação extensiva, 

pois ela apenas amplia as hipóteses de incidência. 

No que tangencia o referencial teórico desta pesquisa, foram escolhidas as obras 

Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva, de Alberto Xavier (2001), e 

Planejamento Tributário, de Marco Aurélio Greco (2011).  

Em termos metodológicos, a abordagem será feita de forma qualitativa e por meio 

de uma pesquisa explicativa e descritiva. Os métodos utilizados serão, por seu turno, o 

hipotético-dedutivo e o dialético. Para tanto, as técnicas de pesquisa serão a pesquisa 

bibliográfica e a documental. 

Este tema tem importância de égide constitucional uma vez que ele envolve os 

princípios jurídicos da isonomia e da livre concorrência. Essa justificativa para a escolha da 

temática, todavia, será detalhada no capítulo seguinte. 

Após o aprofundamento da justificativa, abordar-se-ão as premissas teóricas dos 

autores escolhidos como referenciais teóricos da pesquisa. Preliminarmente, serão 

categorizadas as teorias de Alberto Xavier e de Marco Aurélio Greco, com base na distinção de 

Leonardo de Andrade Rezende Alvim entre Formalismo e Antiformalismo. Feito isso, 

esmiuçaremos as premissas de Xavier e, em sequência, as de Greco. 

O objeto do capítulo seguinte é o posicionamento de Alberto Xavier sobre a 

natureza jurídica da norma antiabuso, que, para ele, é de analogia. Como embasamento a tal 

concepção, a analogia será conceituada e sua utilização em matéria tributária será avaliada. 

Em sequência, será pautado o entendimento de Marco Aurélio Greco a respeito da 

natureza jurídica da cláusula antiabuso, que, a seu juízo, é de interpretação extensiva. Seus 

fundamentos são, como se verá infra, uma refutação à teoria de Xavier, uma releitura da ideia 

de lacuna normativa e uma reflexão acerca da distinção entre querer e fazer. 

Ademais, será apresentada uma distinta perspectiva no que concerne ao tema-

problema do trabalho. Nesta seara, proporemos que a norma geral antiabusiva tem a natureza 

 
2 Sendo assim, não se pretende, neste trabalho, abordar as seguintes questões: (i) se o parágrafo único, do art. 116, 

do CTN, constitui, ou não, norma antiabuso; (ii) se ele adotou, ou não, o critério do abuso de formas, ou alguns 

dos outros critérios supramencionados; (iii) se há, ou não, necessidade de um procedimento fixado em lei ordinária 

para a sua aplicação; (iv) se há um direito fundamental de economizar tributos ou, ao contrário, um dever 

fundamental de pagar tributos; (v) quais seriam os limites da norma antiabuso; (vi) se a norma antiabusiva está, 

ou não, em conformidade com o Texto Magno. A pesquisa busca se ater, exclusivamente, à natureza jurídica da 

cláusula antiabuso, embora reconheçamos a importância dessas outras problematizações. 
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de ficção jurídica. Para motivar tal entendimento, detalharemos a origem histórico-teórica da 

norma antiabuso no Direito Alemão e investigaremos seu âmbito de atuação. Neste último 

capítulo, teremos como fonte, novamente, as reflexões de Leonardo Alvim que serão 

conectadas à obra de Joachim Lang e de Klaus Tipke.  
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2 JUSTIFICATIVA JURÍDICA DO TEMA  

 

Na lição do professor Marco Aurélio Greco (2011), a temática do planejamento 

tributário, em sentido amplo, tem importância econômica, política e jurídica. Para esta pesquisa, 

somente os motivos jurídicos têm pertinência, razão pela qual a justificativa do trabalho se 

abstrai de fatores político-econômicos.   

A importância jurídica de se discutir cientificamente o planejamento tributário é a 

relação do tema com os princípios constitucionais da isonomia e da concorrência (GRECO, 

2011).  

Em primeiro lugar, a isonomia está prevista, genericamente, no caput do art. 5º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), e, especificamente em 

matéria tributária, no artigo 150, II, do Texto Magno. Há violação à isonomia tributária quando 

se cobra tributo de quem não deveria ser cobrado ou quando se deixa de cobrar a exação de 

quem deveria ser cobrado (GRECO, 2011).  

Em segundo lugar, a concorrência está prevista, genericamente, no art. 1º, inc. IV, 

e no art. 170, da CRFB/88, e, especificamente em matéria tributária, no art. 146-A, da CRFB/88. 

O preceito estabelece que “a variável tributária não deve ser instrumento de diferenciação entre 

contribuintes ou que interfira na competição” (GRECO, 2011, p. 18). 

Mas qual é a relação desses princípios constitucionais com a natureza jurídica da 

norma geral antiabuso? Para solucionar a indagação, recorre-se a um tradicional exemplo. 

Imagine-se que uma incorporadora imobiliária, desejando alienar um imóvel sem que haja 

incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), constitui, conjuntamente ao 

pretenso alienatário, uma sociedade. Na integralização do capital da sociedade, a imobiliária 

transfere a titularidade do imóvel e o adquirente do imóvel deposita a quantia monetária 

equivalente ao preço do imóvel. Ato contínuo, a sociedade é extinta por ato voluntário dos 

sócios, dividindo-se as quotas sociais desta maneira: a incorporadora fica com a quantia 

monetária e o comprador fica com o imóvel. Não houve, nessa operação, incidência do ITBI 

(em decorrência da imunidade constante no art. 156, §2º, inc. I, da Carta Magna). No entanto, 

é notória a abusividade dos atos dos negociantes.  

Diante do contexto exemplificado, indaga-se: a norma geral antiabuso permitiria 

que a autoridade fazendária desconsiderasse o feito e cobrasse o ITBI? A resposta para tal 

pergunta depende da natureza jurídica da norma antiabuso. Se entendida como um meio de 

tributação por analogia, a norma antiabuso seria inválida (devido ao art. 108, §2º, do CTN) e, 

consequentemente, o Fisco não teria a prerrogativa de tributar o negócio jurídico. Se, por outro 
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lado, for visualizada como interpretação extensiva, a norma antiabuso seria válida e, assim, 

permitiria ao Fisco tributar a hipótese. A doutrina tradicional, capitaneada por Alberto Xavier, 

propugna a primeira interpretação. Ocorre que a adoção de tal entendimento pode ser 

controversa, pois ela, segundo Marco Aurélio Greco (2011), infringe os princípios 

constitucionais da isonomia e da concorrência. 

Explique-se. A exegese tradicional gera a seguinte consequência: enquanto os 

compradores que não abusaram das formas jurídicas são cobrados pelo ITBI, os adquirentes 

que abusaram das formas jurídicas são exonerados do imposto. Por essa razão: (i) há violação 

da isonomia tributária, pois, ao passo que quem faz a compra e venda regularmente é tributado, 

não se tributa quem a faz por vias oblíquas; (ii) também há inobservância da concorrência, na 

medida em que fica autorizado que um artifício formal, de repercussão tributária, desequilibre 

a concorrência entre as imobiliárias. Como se vê, essa cadeia de efeitos depende, sobretudo, da 

natureza jurídica atribuída à cláusula geral antiabusiva. Isso porque, se entendida como 

interpretação extensiva, a norma antiabuso seria aplicável e, dessa forma, não haveria violações 

à isonomia e à concorrência. 

Ante o exposto, verifica-se que o tema possui notória importância jurídica. Tal 

relevância consiste na violabilidade dos princípios constitucionais da isonomia e da 

concorrência. E, como dito, essa possibilidade de descumprimento decorre, principalmente, da 

natureza jurídica atribuída à norma geral antiabuso. 
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3 PREMISSAS TEÓRICAS DISTINTAS 

 

Marco Aurélio Greco e Alberto Xavier são doutrinadores que têm posicionamentos 

opostos sobre a natureza jurídica de uma eventual norma geral antiabuso. Por um lado, Xavier 

postula que se trata de analogia, o que, por violação à tipicidade, é inconstitucional. Por outro 

lado, Greco sustenta que se trata de interpretação extensiva, motivo pelo qual não há que se 

falar em inconstitucionalidade.  

A divergência entre esses clássicos autores se deve, acima de tudo, à adoção de 

diferentes premissas teóricas. Nesse sentido, enquanto Alberto Xavier compreende o Direito 

Tributário sob a perspectiva do formalismo, Aurélio Greco interpreta o Direito Tributário sob 

a ótica do antiformalismo substancialista. No presente trabalho, a diferenciação entre tais 

teorias é feita com base nos ensinamentos de Leonardo de Andrade Rezende Alvim.  

Para Leonardo Alvim (2016, p.71), o significado usual de formalismo jurídico é 

“[...] uma teoria da norma, uma teoria dos sistemas, uma teoria da interpretação e uma teoria da 

argumentação jurídica que, tomadas de maneira isolada ou conjunta, conduzam numa limitação 

severa à liberdade do intérprete [...]”. Desse modo, quando se declara que as premissas teóricas 

de Alberto Xavier são formalistas, quer-se dizer que suas ideias são orientadas por uma 

preconcepção teórica que limita sobremaneira a liberdade do intérprete.  

Ao contrário, o antiformalismo pode ser entendido como teoria que prima pela 

maior liberdade do intérprete (ALVIM, 2016). Dentre as diversas correntes que integram o 

antiformalismo, destaca-se o substancialismo de Marco Aurélio Greco. Conforme a análise de 

Leonardo Alvim (2016) sobre o pensamento de Greco, o substancialismo é a teoria que postula 

a inserção de questões de mérito na ideia de tributo, uma vez que a CRFB/88 dá maior 

relevância à variável social. Disso decorre que cabe aos intérpretes investigarem tanto as 

finalidades do tributo como as causas que convenceram o contribuinte a escolher determinada 

estruturação negocial (ALVIM, 2016). Sendo assim, dizer que Greco é um antiformalista 

substancialista significa afirmar que suas ideias são orientadas por uma preconcepção teórica 

que aumenta a liberdade do intérprete, permitindo a ele buscar as finalidades do tributo e do 

contribuinte.  

Importante registrar que a dicotomia formalismo-antiformalismo se distingue da 

dicotomia positivismo-antipositivismo (ALVIM, 2016). Isso porque o objeto das teorias não é 

o mesmo. Enquanto aquelas, como dito supra, versam sobre liberdade interpretativa, estas 

tematizam a relação entre direito e moral. Na lição de Leonardo Alvim (2016, p. 59), “[...] 

positivista é aquele que conceitua o direito sem qualquer relação de necessariedade entre o 
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direito e a moral [...]”. Sua antítese é o antipositivista, que “[...] é aquele que enxerga uma 

vinculação necessária entre o direito e a moral ou, mais propriamente, a uma pretensão de 

correção moral [...]” (ALVIM, 2016, p. 59). 

Fixados esses conceitos introdutórios, pretende-se, neste capítulo, realizar um 

exercício dialético entre o Formalismo de Alberto Xavier e o Substancialismo de Marco Aurélio 

Greco. Para tanto, será feita uma descrição comparativa das diretrizes teóricas dos autores em 

três aspectos: (i) principiológico; (ii) hermenêutico e (iii) histórico-sociológico. Considerando 

que a ideia de Xavier representa o posicionamento tradicional da doutrina tributária sobre o 

assunto, esta análise se iniciará pelas reflexões do professor português; em seguida, serão 

examinadas ideias do catedrático brasileiro, como uma antítese ao posicionamento tradicional. 

Convém ressaltar que a análise aqui proposta não objetiva fazer juízos pessoais 

sobre o Formalismo e o Substancialismo. Busca-se, unicamente, descrever os pontos mais 

relevantes das premissas de cada autor, da maneira mais imparcial possível. Por essa razão, não 

iremos refutar nem manifestar concordância com as ideias de Xavier e de Greco. Também não 

iremos pautar as contestações que Greco e Xavier fazem um à obra do outro. Até porque a 

refutação que um autor faz ao outro não constitui uma premissa teórica, mas, sim, uma aplicação 

de suas próprias concepções. Não é, portanto, objeto desta pesquisa esgotar o incomensurável 

debate entre a teoria Formalista e a teoria Antiformalista no Direito Tributário. O que se 

pretende, isto sim, é expor acriticamente as premissas teóricas de cada autor para que, com isso, 

compreendamos as razões que levaram Alberto Xavier e Marco Aurélio Greco a assumirem 

determinado posicionamento sobre a natureza jurídica da norma geral antiabuso.  

 

3.1 Formalismo de Xavier 

 

Dentre os doutrinadores do Direito Tributário brasileiro, Alberto Xavier é 

comumente descrito como um dos que mais fortemente defendem o Formalismo Jurídico. Há, 

inclusive, autores que visualizam semelhanças entre o pensamento do professor lusitano e os 

ideais da Escola da Exegese (ALVIM, 2016). Isso porque, como se verá, a teoria de Xavier é 

rigorosa quanto à importância de se limitar a liberdade do intérprete. 

No estudo da obra de Xavier, identificou-se três elementos essenciais à premissa 

teórica formalista, quais sejam: (i) na principiologia, a primazia do princípio da tipicidade; (ii) 

na hermenêutica, a preferência pela tipicidade estrutural; (iii) por fim, em termos histórico-

sociológicos, a tentativa de se relacionar a origem da norma antiabuso com o autoritarismo. Nos 
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tópicos subsequentes, busca-se detalhar cada um desses componentes da teoria da Alberto 

Xavier.  

 

3.1.1 Aspecto principiológico: o princípio da tipicidade 

 

Um dos assuntos mais relevantes da doutrina de Alberto Xavier é o seu apego ao 

princípio da tipicidade. Este tópico busca explanar as considerações do professor lusitano sobre 

o tema no que for pertinente à natureza jurídica da norma geral antiabuso. Para tanto, a presente 

elucidação se dividirá em três momentos. Inicialmente, será identificada a localização da 

tipicidade na CRFB/88, por meio do princípio da legalidade. Em seguida, será discutido o status 

ostentado pelo preceito no Direito brasileiro. E, por fim, investigar-se-á o núcleo-semântico 

normativo do princípio da tipicidade.  

 

3.1.1.1 A tipicidade como uma decorrência do princípio constitucional da legalidade 

  

Alberto Xavier (2001) inicia sua obra dizendo que o princípio da legalidade da 

tributação pode ser interpretado de duas maneiras. Numa primeira acepção, legalidade significa 

que não há tributo sem lei em sentido estrito que o fundamente. Nesse sentido, apesar de se 

exigir um fundamento legal para a intervenção do Estado na liberdade dos cidadãos, o aplicador 

do direito tem certa discricionariedade no uso da norma no caso concreto. Trata-se do conceito 

de reserva relativa de lei (XAVIER, 2001).   

Em sua segunda interpretação, a legalidade é entendida como uma exigência de que 

a lei tributária fixe o critério decisório a ser utilizado pelo aplicador do direito no caso concreto. 

Nesta conceituação, retira-se do aplicador do direito a prerrogativa de valorar a norma no caso 

concreto. Cabe a ele tão somente subsumir a norma ao fato, por mera dedução. Trata-se do 

conceito de reserva absoluta de lei, também chamado de princípio da legalidade estrita e de 

princípio da tipicidade (XAVIER, 2001). 

Para Xavier (2001), esta segunda acepção do princípio da legalidade é adotada pela 

CRFB/88. E, para embasar tal entendimento, o catedrático português apresenta dois 

argumentos. Primeiramente, numa complexa interpretação, Alberto Xavier (2001) identifica a 

existência do princípio da tipicidade no art. 146, III, al. (a), da CRFB/88. Esse dispositivo 

obriga que seja manejada lei complementar para a definição dos elementos essenciais dos 

tributos. O ponto fulcral do raciocínio proposto por Xavier reside na semântica do termo definir. 

Segundo o autor:  
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“Definir” significa determinar a extensão e os limites de um conceito, enunciando de 
modo preciso os seus atributos essenciais e específicos. A “definição” da lei 

complementar é, pois, uma função estritamente interpretativa do núcleo essencial do 

conceito constitucional, de modo a torná-lo determinado. (XAVIER, 2001, p. 23).  

 

Ou seja, cabe à lei complementar exclusivamente fixar os limites das hipóteses de 

incidência dos tributos arrolados na CRFB/88. No raciocínio de Xavier (2001), essa constatação 

demonstra que o princípio da legalidade estrita foi contemplado no Texto Magno. Para reiterar 

esse ponto, o autor (2001) diz que o art. 5º, XXXIX, da Constituição, ao dispor sobre a 

tipicidade criminal, também menciona o termo definir.  

Como segundo fundamento para a adoção do princípio da tipicidade pela CRFB/88, 

Alberto Xavier (2001) recorre ao princípio constitucional da separação dos poderes. O autor 

sustenta que a legalidade estrita se presta à salvaguarda da divisão de competências entre os 

órgãos constitucionais. Isso porque, ao se reduzir a discricionariedade do Poder Executivo e do 

Poder Judiciário na aplicação do direito, impede-se que eles assumam a competência de criação 

e de aumento dos tributos, pertencente ao Poder Legislativo.  

Demonstrada a adesão da Constituição brasileira ao princípio da legalidade em sua 

acepção de tipicidade, deve-se refletir sobre o status que essa prerrogativa ostenta no Direito 

brasileiro.  

 

3.1.1.2 O status do princípio da tipicidade na ordem constitucional brasileira 

 

Para Xavier (2001), o princípio da tipicidade tem o status de garantia fundamental. 

Trata-se, portanto, de um direito subjetivo que busca efetivar outros direitos. Nessa linha, deve-

se investigar: (i) qual é o objeto da legalidade estrita; (ii) contra quem ela se aplica e (iii) de 

que modo ela é perfectibilizada.  

Alberto Xavier (2001) explica que a garantia da tipicidade tem como objeto a 

efetivação dos direitos fundamentais da propriedade e da liberdade econômica, insculpidos, 

respectivamente, no art. 5º e no art. 1º, inc. IV, da CRFB/88. Vale dizer que, dentre os corolários 

da liberdade econômica, se destaca a liberdade de contratar. Em apertada síntese, a liberdade 

de contratar permite que o particular escolha, dentre os vários tipos ou modelos negociais 

oferecidos pelo Direito Privado, o mais adequado para a consecução do fim pretendido 

(XAVIER, 2001). Como decorrência da liberdade de contratar, Xavier (2001) propugna a 

existência de um direito de liberdade fiscal, cujo núcleo semântico-normativo significa 

assegurar: 
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[...] que as opções alternativas no terreno do Direito Privado têm como únicas 

consequências tributárias aquelas que resultam taxativamente da lei (princípio 

da tipicidade) com exclusão de quaisquer outras, pelo que os particulares se podem 

mover, com segurança, para além das zonas rigidamente demarcadas pelos tipos legais 

dos tributos. (XAVIER, 2001, p. 32).  (grifo do autor).  

 

Dito isso, nota-se que a garantia de legalidade estrita busca proteger os particulares 

contra a fiscalização do Estado. Para tanto, o modo de atuação da tipicidade é a delimitação da 

atividade fiscal do Estado. Por esse motivo, trata-se de uma prerrogativa de defesa, cujo 

conteúdo não é um ato positivo “[...] mas um ato negativo, que resulta do dever de abstenção 

ou proibição de agressão por parte do Estado, destinatário da garantia em causa” (XAVIER, 

2001, p. 32). Vê-se, portanto, que esta garantia fundamental obriga que o Fisco se abstenha de 

criar ou aumentar tributos de modo a violar os seus postulados.  

Interessante notar que, segundo o professor Valter de Souza Lobato (2012), a 

legalidade é uma manifestação da confiança sistêmica, que, por sua vez, constitui elemento 

essencial do Sistema de Direito. Em outra obra, elaborada em coautoria com o professor Sacha 

Calmon Navarro Coêlho, o autor ensina que o Estado de Direito e a legalidade de tributação 

podem ser considerados sinônimos (COÊLHO, LOBATO, 2005). 

Por derradeiro, vale salientar que o status de garantia fundamental da tipicidade lhe 

confere o caráter de norma de aplicabilidade imediata e de eficácia plena (XAVIER, 2001). 

Disso decorre que: (i) o núcleo semântico-normativo do princípio da legalidade estrita está sob 

a reserva absoluta do constituinte originário, sendo, dessa forma, inatingível por emendas 

constitucionais e por leis infraconstitucionais; (ii) a amplitude do preceito é ilimitada, de modo 

a afastar tanto restrições apriorísticas como delimitações feitas a posteriori.  

Esclarecido o status de garantia constitucional da tipicidade, faz-se necessário 

esmiuçar o núcleo semântico-normativo do princípio.  

 

3.1.1.3 Núcleo semântico-normativo da tipicidade: seus subprincípios e a proibição de métodos 

indiretos de criação do Direito Tributário 

 

Partindo do pressuposto da adoção da legalidade estrita pela Lei Maior, Alberto 

Xavier (2001) declara que o núcleo semântico-normativo de tal preceito se compõe de quatro 

subprincípios. A importância desses subpreceitos está em evitar que sejam criadas normas 

tributárias por mecanismos oblíquos. Dito isso, o professor lusitano (2001) explica que os 

subprincípios informadores da tipicidade são os seguintes: (i) seleção; (ii) numerus clausus; 

(iii) exclusivismo e (iv) determinação.  
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A seleção significa que os tributos devem constar numa tipologia que exprime as 

condutas que o legislador escolheu tributar. Por esse motivo, é natural que haja realidades 

excluídas da imposição tributária, ainda que elas indiquem a existência de capacidade 

contributiva.  

O subprincípio do numerus clausus, por sua vez, estabelece que o rol de tributos é 

taxativo. Isso significa que, para que o fato seja típico, é necessário que ele “corresponda, em 

todos os seus elementos, ao tipo abstrato descrito na lei: basta a não-verificação de um deles 

para que não haja, pela ausência da tipicidade, lugar à tributação” (XAVIER, 2001, p. 19).  

Em terceiro lugar, o exclusivismo estabelece que as hipóteses de incidência 

previstas nos tipos legais são não só necessárias, mas, também, suficientes per se para a 

tributação. Trata-se do teor do art. 114, do Código Tributário Nacional.  

Por fim, o subprincípio da determinação obriga o legislador a, na redação dos tipos 

legais, utilizar-se de termos precisos. Busca-se, assim, evitar que o aplicador do direito, sob o 

argumento da indeterminação conceitual, introduza critérios subjetivos no uso da norma.  

Nota-se que os subprincípios informadores da tipicidade se compatibilizam com o 

Formalismo, corrente teórica que, como supramencionado, Alberto Xavier integra. Isso porque 

a conjugação dos subpreceitos da seleção, do numerus clausus, do exclusivismo e da 

determinação enseja uma severa limitação da liberdade do intérprete, o que se coaduna ao 

conceito de Formalismo Jurídico aqui adotado.  

Nesse escopo de limitação da liberdade do intérprete e de proteção da separação 

dos poderes, os subprincípios da tipicidade ensejam a proibição do uso de sete métodos 

indiretos de criação do Direito Tributário. São eles: (i) emendas constitucionais; (ii) 

regulamentos independentes; (iii) reenvios, remissões ou delegações para fontes infralegais; 

(iv) conceitos indeterminados; (v) cláusulas gerais; (vi) discricionariedade administrativa e (vii) 

analogia (XAVIER, 2001).  

Dentre os mecanismos indicados pelo professor lusitano, tem pertinência para este 

trabalho a proibição da analogia, cujo fundamento é o subpreceito do numerus clausus. O 

raciocínio que enseja tal vedação é razoavelmente simples. Ora, se o pressuposto fático 

necessário à tributação é a presença de todos os elementos do tipo legal no caso concreto 

(subprincípio do numerus clausus), não há que se falar em exação quando a situação fática é 

meramente análoga ao fato típico. Reitera-se: basta a não-verificação de um dos elementos do 

tipo legal para que não haja lugar à tributação (XAVIER, 2001). Diante disso, nota-se que a 

legalidade estrita, por meio de seus subprincípios, impede que o Fisco se utilize da analogia 

para tributar fatos atípicos. 
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3.1.2 Aspecto hermenêutico: a prevalência do tipo estrutural sobre o tipo funcional 

 

A segunda premissa teórica de Alberto Xavier se relaciona à oposição entre tipos 

estruturais e tipos funcionais. Xavier (2001) entende que os tipos estruturais devem preponderar 

sobre os tipos funcionais, a despeito de exemplificar a utilização de ambos pela legislação 

brasileira. Contudo, para a melhor compreensão deste tópico, é necessário que, brevemente, se 

explique o raciocínio subsuntivo, pois, como se verá, ele é o cenário de choque entre a tipicidade 

estrutural e a tipicidade funcional. 

Sobre a subsunção, o catedrático português (2001, p. 34) bem explica que: 

 

A aplicação da norma tributária a um caso concreto traduz-se num raciocínio lógico 

subsuntivo que tem como premissa maior a norma tributária geral e abstrata, como 

premissa menor a situação fática da vida apresentada ao órgão de aplicação do Direito 

e como conclusão um juízo afirmativo ou negativo acerca da correspondência da 

referida situação fática à hipótese normativa. 

 

Diante disso, constata-se que a subsunção é, em suma, um juízo de correspondência 

da hipótese normativa em abstrato à situação fática em concreto3. Registre-se que a imposição 

tributária pressupõe um perfeito encaixe da hipótese normativa à situação fática, isto é, uma 

perfeita subsunção norma-fato.  

Partindo dessa premissa, há dois modos de se realizar o raciocínio subsuntivo. A 

primeira forma consiste na utilização de atos ou negócios jurídicos de Direito Privado como 

critério de correspondência norma-fato. É o que se chama de tipo estrutural. Na segunda forma, 

por sua vez, o parâmetro de correspondência norma-fato é a obtenção de certo efeito econômico. 

É o que se chama de tipo funcional (XAVIER, 2001).  

Em nenhum momento Alberto Xavier expressamente declara sua preferência pela 

utilização dos tipos estruturais em Direito Tributários. Entretanto, é possível aferir isso pela 

leitura de suas conclusões sobre o tema:  

 

A Administração fiscal está vinculada aos efeitos jurídicos do ato para efeitos de 

interpretação e qualificação como corolário do princípio da verdade material. Se o 

objeto de investigação e prova é um ato jurídico – que é, por definição, uma declaração 

de vontade produtora de efeitos jurídicos – a realidade ou verdade material desse 

objeto não pode deixar de consistir precisamente nesses efeitos jurídicos 

(XAVIER, 2001, p. 39). (grifo nosso).  

 

 
3 Vale dizer que, para os fins deste trabalho, o fenômeno da subsunção é apresentado da forma mais didática 

possível. Deve-se reconhecer que tal temática envolve aspectos de elevada complexidade, os quais não se pretende 

esgotar na presente pesquisa. Objetiva-se, tão somente, apresentar um conceito sintético da subsunção, com o fito 

de se desenvolver o debate relativo à natureza jurídica da norma geral antiabuso.  
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Embora, no trecho em análise, o professor português não tenha sequer mencionado 

os termos tipo estrutural ou tipo funcional, é perceptível que seu posicionamento é favorável à 

utilização exclusiva daquele. Isso porque a leitura desse fragmento indica que Xavier confia 

que o aspecto jurídico deve ser o único critério de correspondência norma-fato. E, como dito, a 

subsunção de tipo estrutural toma como parâmetro de correspondência a utilização de atos ou 

de negócios jurídicos de Direito Privado, desconsiderando os efeitos econômicos da operação. 

Há de se ressaltar que, para fundamentar tal preferência, o autor (2001) novamente 

se vale do princípio da tipicidade. Em seu entender, a adoção do tipo funcional é maléfica aos 

postulados da legalidade estrita pois ensejaria uma: 

 

[...] “elastificação” dos tipos legais tributários, de modo a dotá-los de uma capacidade 

expansiva suscetível de atingir situações não previstas nas palavras da lei, ainda que 

corretamente interpretadas pelo método jurídico. Desta expansibilidade elástica 
resulta, como consequência inevitável, uma simétrica expansão dos poderes dos 

órgãos de aplicação do Direito, principalmente do Fisco, que passam a ficar dotados 

de poderes de criação, embora derivada, do Direito, usurpando prerrogativas do Poder 

legislativo e introduzindo um elemento de imprevisibilidade da atividade estatal 

atentatório da segurança jurídica (XAVIER, 2001, p. 44). 

 

Dito isso, Xavier (2001) passa a detalhar o raciocínio subsuntivo de tipo estrutural. 

Trata-se de um processo mental feito pelo aplicador do direito em três fases: primeiramente, 

faz-se a interpretação do conceito do negócio jurídico de direito privado que constitui hipótese 

normativa em abstrato (premissa maior); em seguida, interpreta-se o ato jurídico feito pelo 

particular em concreto (premissa menor); por fim, realiza-se a qualificação, que nada mais é 

que verificar se as notas essenciais da hipótese normativa em abstrato foram contempladas na 

situação fática em concreto (XAVIER, 2001). Feito isso, cabe ao aplicador do direito formular 

um raciocínio subsuntivo,  

  

[...] pelo qual se declara se o fato concreto, consistente em determinado ato ou negócio 

jurídico corretamente interpretado, subsume-se ou não no tipo abstrato constante da 

lei – o Tatbestand ou a hipótese de incidência. Caso tal fato se subsuma, ele é um fato 

típico que desencadeia as consequências estipuladas na injunção da norma tributária. 
Ao invés, caso tal fato não se subsuma, ele é um fato extra típico, situado para além 

das fronteiras do Tatbestand e, portanto, inidôneo para produzir os efeitos da 

estatuição normativa (XAVIER, 2001, p. 39, grifo do autor).  

 

Isso posto, percebe-se que, na doutrina de Alberto Xavier, a atividade do 

hermeneuta tributário deve se limitar à verificação da existência dos traços distintivos de um 

negócio jurídico no caso concreto. Não cabe ao aplicador do direito analisar os efeitos 

econômicos do ato praticado pelo particular. A razão para isso decorre da legalidade estrita, que 

determina que o tipo estrutural deve prevalecer sobre o tipo funcional.  
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3.1.3 Aspecto histórico-sociológico: origem autoritária da norma antiabuso 

 

Os dois autores escolhidos como referenciais teóricos deste trabalho fundamentam 

suas concepções na importância de se preservar o Estado Democrático de Direito. Como se 

verá: por um lado, Xavier (2001) sustenta que as normas antiabuso se originam de regimes 

autoritários; por outro lado, Greco (2011) postula que as normas antiabuso se compatibilizam 

com o caráter social do Estado Democrático de Direito. Neste tópico, pretende-se esmiuçar o 

argumento de Alberto Xavier, que se orienta por considerações de índole histórica.  

Durante o Século XX, algumas legislações europeias criaram diferentes critérios de 

reação ao planejamento tributário abusivo. Ocorre que tais mecanismos foram positivados em 

contextos políticos que tendiam ao autoritarismo, motivo que leva Xavier (2001) a crer que as 

normas antiabuso têm uma matriz axiológica autoritária. Examinar-se-á as análises feitas por 

Xavier sobre os seguintes mecanismos de aplicação: (i) abuso de formas; (ii) interpretação 

funcional; (iii) abuso de direito e (iv) fraude à lei.  

O instituto do abuso de formas foi positivado na legislação tributária alemã em 1919 

(XAVIER, 2001). Esse momento da história alemã foi o chamado período entre guerras, 

compreendido entre 1918 e 1938. Nessa época, vigorava, no território germânico, a República 

de Weimar, que, devido à derrota alemã na Primeira Grande Guerra, se caracterizava por ser 

um: 

 

[...] ambiente político pouco propenso à serenidade de um Estado de Direito 

Democrático e em que [...] coexistiam correntes autoritárias de extrema-direita e de 

extrema-esquerda, desde militares nacionalistas a ‘spartakistas’ sovietófilos, todos 

frutos da humilhação do Tratado de Versailles, da inflação e do desemprego 

(XAVIER, 2001, p. 46). 

 

Com base nisso, Alberto Xavier (2001) sustenta que o critério do abuso de formas 

se origina do autoritarismo político alemão.  

Em segundo lugar, Xavier (2001) discorre sobre o nascedouro da interpretação 

funcional, que se deu no direito italiano. O professor lusitano (2001) leciona que a incorporação 

de tal cânone hermenêutico na legislação italiana se deu nos idos de 1930, com base nas ideias 

de uma corrente teórica denominada Escola de Pavia. Trata-se do mesmo contexto histórico em 

que se consolidou o Estado Fascista de Benito Mussolini, o que, para Alberto Xavier (2001), 

demonstra o viés autoritário da interpretação funcional.  

Em seguida, o autor passa a discorrer sobre a teoria francesa do abuso de direito, 

cuja finalidade era “[...] exonerar a Administração [...] do ônus de prova em casos de operações 

‘fictícias’” (XAVIER, 2001, p. 47). A teoria dos atos emulatórios foi positivada na legislação 
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da França em 1941, época na qual o povo francês estava submetido ao regime colaboracionista 

de Vichy, também ditatorial (XAVIER, 2001). Novamente, Xavier (2001) entende que a 

inserção da ideia de abuso de direito na legislação tributária francesa se deu em razão do 

contexto político autoritário outrora vivenciado pelo país.  

Por fim, o catedrático português tematiza a figura espanhola da fraude à lei. A sua 

utilização para fins tributários se iniciou em 1963, permitindo-se a interpretação econômica e o 

uso da analogia em matéria tributária (XAVIER, 2001). Tal período da história espanhola 

corresponde à ditadura de Francisco Franco. Para Xavier (2001), isso significa que o recurso à 

fraude à lei em matéria tributária é uma prática de ordem autoritária.  

Dito isso, constata-se que a positivação do abuso de formas, da interpretação 

funcional, do abuso de direito e da fraude à lei na legislação dos países europeus coincide com 

períodos de autoritarismo da história do Velho Continente. E, na lição de Xavier (2001), não se 

trata de mera coincidência, mas, sim, de forte indicativo de que tais critérios de materialização 

da norma antiabuso partem de ideias autoritárias.  

 

3.2 Substancialismo de Greco 

 

Marco Aurélio Greco é um dos expoentes da doutrina tributária antiformalista. 

Como se verá, seus posicionamentos costumam atribuir maior liberdade interpretativa ao 

hermeneuta, permitindo-se a investigação das finalidades do tributo e das causas que levaram 

o contribuinte a escolher a estrutura negocial. Isso, como dito, está em consonância com os 

conceitos de antiformalismo e de substancialismo. 

No estudo da obra de Greco, identificou-se os seguintes elementos essenciais da 

teoria substancialista: (i) na principiologia, a eficácia positiva do princípio da capacidade 

contributiva; (ii) em termos histórico-sociológicos, a superação da sociedade antiga pela 

sociedade moderna, acompanhada de uma nova relação entre Fisco e contribuinte; (iii) 

finalmente, na hermenêutica, a visão funcional do direito. Nos tópicos subsequentes, busca-se 

esmiuçar cada um desses componentes da teoria de Marco Aurélio Greco.  

 

3.2.1 Aspecto principiológico: a eficácia positiva da capacidade contributiva  

 

A parte mais significativa da obra de Marco Aurélio Greco talvez seja o capítulo 

em que ele discorre sobre o princípio da capacidade contributiva. Tanto pela sofisticação dos 

argumentos manejados pelo autor como pela relevância das controvérsias doutrinárias 
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ensejadas pelo seu posicionamento. Logo, constata-se que a importância da premissa da eficácia 

positiva da capacidade contributiva para a teoria de Greco é expressiva, razão pela qual não se 

pode deixar abordá-la.  

 

3.2.1.1 O que é eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva? 

 

Em suma, capacidade contributiva é a aptidão do contribuinte de participar do 

financiamento do Estado. Ela está positivada no art. 145, §1º, da CRFB/88, segundo o qual:  

 
Art. 145. § 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte (BRASIL, 1988). 

 

Tradicionalmente, a doutrina brasileira interpreta o princípio da capacidade 

contributiva como uma norma constitucional programática de eficácia exclusivamente 

negativa. Disso decorre que a “sua eficácia se limitaria a servir de critério de verificação da 

inconstitucionalidade das leis instituidoras de impostos [...]” (GRECO, 2011, p. 342).  

Contudo, Aurélio Greco (2011) não se satisfaz com essa habitual compreensão. 

Para o professor, tal sentido de capacidade contributiva não se coaduna à fase em que o debate 

sobre o planejamento tributário atualmente se encontra. Isso porque, na contemporaneidade, a 

capacidade contributiva assume uma função de maior relevo, que consiste em harmonizar a 

liberdade dos contribuintes com a solidariedade social4. Nesse intuito de harmonização da 

liberdade com a solidariedade, o princípio da capacidade contributiva passa a ostentar uma 

eficácia superior à que tinha no passado. Trata-se da eficácia positiva da capacidade 

contributiva, que significa tributar todas as manifestações da aptidão do contribuinte de 

participar do financiamento do Estado (GRECO, 2011). 

Para ilustrar a aplicação (ainda que não expressa) da eficácia positiva do princípio 

da capacidade contributiva, Greco (2011) comenta dois acórdãos do Supremo Tribunal Federal. 

São eles: o Recurso Extraordinário nº 227.832-1, de 2002 e o Recurso Extraordinário nº 

177.835, de 2001, ambos de relatoria do Min. Carlos Velloso. No primeiro acórdão, ficou 

decidido que a recorrente (sociedade empresária do ramo da mineração) não tem direito à 

 
4 Convém esclarecer que, para Marco Aurélio Greco (2011, p. 328), a capacidade contributiva é extraída da própria 

solidariedade social, “como um elemento necessário para construir uma sociedade justa”. Vê-se, portanto, que a 

capacidade contributiva, na teoria de Greco, é um instrumento da solidariedade social criado para possibilitar a 

sua harmonização com a liberdade.  
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imunidade tributária do art. 155, §3º, da CRFB/88. No referido caso, a alta capacidade 

contributiva das empresas de mineração prevaleceu sobre a literalidade da norma imunizante 

do art. 155, §3º, da CRFB/88. No segundo aresto, julgou-se que as recorrentes (sociedades 

empresárias do ramo agropecuário) fazem jus à variação do valor da taxa de fiscalização da 

Comissão de Valores Mobiliários com base no patrimônio da empresa. Isso significa que a 

capacidade contributiva das empresas passou a ser considerada na fixação do quantum debeatur 

da taxa, a despeito da literalidade do art. 145, §1º, da CRFB/88. Diante disso, Greco (2011) 

constata que a eficácia positiva da capacidade contributiva já foi encampada em algumas 

decisões do Supremo.  

Com base em tais exemplos, percebe-se que o cerne da doutrina da eficácia positiva 

da capacidade contributiva reside na reflexão sobre o sujeito a quem incumbe aplicar o preceito. 

Enquanto na doutrina da eficácia negativa a capacidade contributiva se dirige unicamente ao 

legislador tributário, na doutrina de Greco (2011) a capacidade contributiva deve ser observada 

também pelo aplicador da lei. Disso decorre que a eficácia da capacidade contributiva:  

  

[...] não é mais verificar um conflito entre lei e Constituição e afastar do ordenamento 

a lei que conflitar com o princípio por apresentar um preceito oposto ao que dele 

decorre. O princípio passa a ter um papel de iluminar a interpretação, enriquecê-la, de 

modo a assegurar a maior eficácia possível aos preceitos existentes (GRECO, 2011, 

p. 340). 
 

Sendo assim, nota-se que a capacidade contributiva, ao obter uma eficácia positiva, 

se torna um verdadeiro vetor do alcance da legislação (GRECO, 2011). Em outras palavras: 

cabe ao hermeneuta aplicar as normas tributárias em todas as situações onde verificar a 

existência de capacidade contributiva.  

 

3.2.1.2 Onde está a capacidade contributiva? 

 

Isto posto, indaga-se: em qual situação fática pode ser identificada a capacidade 

contributiva? Para responder a esse questionamento, Marco Aurélio Greco conjuga duas 

concepções do direito italiano que, a seu juízo, são as mais acertadas sobre o tema. 

A primeira concepção tematizada por Greco (2011), amparado em Augusto 

Fantozzi (1991), vincula a capacidade contributiva ao pressuposto de fato do tributo. Ou seja, 

as situações nas quais a capacidade contributiva pode ser identificada são os fatos tipificados 

como hipótese de incidência de obrigação jurídico-tributária. 

A segunda concepção tratada por Marco Aurélio Greco (2011) identifica a 

capacidade contributiva na atuação do contribuinte no mercado. Com o intuito de exemplificar 
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tal critério, o autor (2011) cita imposto italiano sobre atividades produtivas, cuja hipótese de 

incidência é a existência da empresa e a sua atividade mercadológica5. 

Pela combinação desses entendimentos, pode-se concluir que Marco Aurélio Greco 

identifica a existência de capacidade contributiva em duas hipóteses: (i) situações que 

caracterizam a hipótese de incidência do tributo e (ii) ocasiões em que se constata a atuação no 

mercado. E, como dito, cabe ao intérprete tributar o fato nessas hipóteses, com fulcro na eficácia 

positiva da capacidade contributiva.  

 

3.2.1.3 Fundamentos para eficácia positiva da capacidade contributiva 

 

É necessário que se tematize as razões que levam Marco Aurélio Greco a crer no 

aumento na eficácia da capacidade contributiva. As motivações de Greco são, precipuamente, 

de índole constitucional. 

A começar pelo significado da promulgação Constituição Federal de 1988. Em seu 

entender (2011), a partir de 1988, o Brasil deixou de ter uma Constituição do Estado para ter 

uma Constituição da Sociedade. Enquanto aquela buscava regular apenas o relacionamento 

entre indivíduos e Estado, esta visa, também, efetivar os direitos e deveres individuais e 

coletivos (GRECO, 2011). Essa modificação impacta, também, a seara tributária. Senão, 

vejamos (GRECO, 2011, p. 322/323): 

 

Esta mudança de perfil do Estado repercute, também, no âmbito da tributação, que 

deixa de ser vista da perspectiva do confronto entre contribuinte e Fisco – a partir do 

que as respectivas normas constitucionais assumiram o papel de instrumentos de 

limitação do poder do Estado e proteção ao patrimônio do indivíduo – para ser vista 

como instrumento de viabilização da solidariedade no custeio do próprio Estado. Daí 

a capacidade contributiva ser guindada à condição de princípio geral do sistema 

tributário, a teor do §1º do artigo 145 da CF. [...] Hoje ela [a capacidade contributiva] 

é expressão tributária específica dos valores supremos, justiça e solidariedade, 
consagrados pela Constituição e que, ao lado de outros como a liberdade, o Estado 

existe para assegurar. Mas isto não exclui a necessária sintonia que a tributação deve 

ter com os objetivos constitucionais que atuam como parâmetro positivo e limite 

negativo do exercício concreto do poder de tributar.  

 

Uma das razões basilares para o engrandecimento da capacidade contributiva é, 

então, a primazia dos direitos e deveres individuais e coletivos, inovação da Constituição 

Cidadã de 1988.  

A restruturação do sistema constitucional brasileiro gerada pela CRFB/88 impactou 

o princípio da capacidade contributiva noutro ponto. Marco Aurélio Greco (2011) sustenta que, 

 
5 Embora tal tributo tenha tido sua constitucionalidade questionada em sede judicial, a Corte Constitucional da 

Itália e a Corte Europeia de Justiça o validaram (GRECO, 2011). 
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a partir da CRFB/88 de 1988, a capacidade contributiva passou a integrar a composição 

estrutural do sistema constitucional. Por essa razão, a aplicação da capacidade contributiva é 

antecipada para um momento anterior à aplicação das normas tributárias (GRECO, 2011). É 

dizer, primeiramente o ordenamento tributário deve se estruturar em consonância com o 

princípio da capacidade contributiva para, ulteriormente, os princípios limitativos do poder de 

tributar orientarem a criação dos impostos (GRECO, 2011). Nessa linha, o professor argumenta: 

 

O Constituinte de 1988 não incluiu a capacidade contributiva na categoria das 

limitações (= restrições), mas dentre os princípios gerais (= diretrizes positivas), ao 

lado da identidade das espécies tributárias, da função estruturante das normas gerais 

e, a partir da EC nº 42/2003, da neutralidade concorrencial da tributação. Com isto, 

normatiza a concepção de a capacidade contributiva ser um dos elementos estruturais 

que compõem o sistema tributário, apresentando até maior importância (nessa 
estruturação) do que as decantadas ‘limitações’, pois estas representam o que não pode 

ser feito, mas nada dizem do que deve ser feito para termos um sistema tributário 

sintonizado com valores básicos consagrados pelo Constituinte, em especial, o 

objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária (CF/88, artigo 3º, I) 

(GRECO, 2011, p. 337/338).  

 

Além disso, deve-se ponderar a eficácia característica dos princípios 

constitucionais. Greco (2011) ensina que os princípios constitucionais devem ser dotados de 

máxima eficácia possível. Pela semelhança terminológica, o autor, aparentemente, estaria se 

referindo ao conceito de mandamento de otimização, de Robert Alexy. Contudo, o conceito do 

jusfilósofo alemão não coincide com o sentido que Greco atribui à expressão. Tal divergência 

se deve ao fato de que a expressão máxima eficácia possível tem, para Greco (2011), três 

interpretações possíveis. Primeiramente, ele pode ser interpretado como uma mera 

recomendação. Em segundo lugar, ele pode ser entendido num sentido negativo, que gera a 

inconstitucionalidade de normas nas quais impostos foram instituídos à míngua da capacidade 

contributiva. Essas duas interpretações são denominadas por Marco Aurélio Greco (2011) como 

sentidos fracos da capacidade contributiva. Por fim, há o sentido positivo, que significa que “só 

quando não for possível é que pode deixar de ser atendido o princípio da capacidade 

contributiva’. Ou seja, colocando, a tônica no ‘sempre’ e não no ‘possível’. Sempre que for 

possível, atenda-se à capacidade contributiva” (GRECO, 2011, p. 339). Trata-se do sentido 

forte da capacidade contributiva (GRECO, 2011).  

Ainda no tocante a eficácia dos princípios constitucionais, Greco refuta o 

entendimento segundo o qual a capacidade contributiva necessariamente teria uma eficácia 

negativa em virtude do seu caráter de norma programática. Amparado nos ensinamentos de 

autores como Celso Bastos e Carlos Ayres Britto (1982), Greco (2011) argumenta que, no 

constitucionalismo moderno, as normas constitucionais não possuem apenas a função de limitar 
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o exercício do poder do Estado. Elas têm, também, a atribuição de assegurar direitos e garantias 

individuais e coletivos por meio do próprio Estado. Sendo assim,  

 

disto decorre – como elemento ligado à garantia desses direitos – a busca da maior 

eficácia possível dos princípios constitucionais, deles procurando extrair a máxima 

amplitude, dentro do quadro referencial e dos limites que a própria Constituição 

estabelece (GRECO, 2011, p. 342/343).  

 

E, mais importante, Marco Aurélio Greco (2011) entende que essa eficácia 

ampliada dos princípios constitucionais está presente até mesmo nas normas programáticas, que 

deixam de ser singelas recomendações ou declarações de propósito. “Neste contexto, a norma 

programática assume eficácia positiva no sentido de conter preceitos que podem e devem ser 

aplicados” (GRECO, 2011, p. 343). Para embasar tal argumento, o autor recorre às lições de 

Paulo Roberto Lyrio Pimenta (1999) e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal 

em Agravo Regimental interposto no Recurso Extraordinário nº 271.286, de 2000.  

Ante todo o exposto, nota-se que os fundamentos para que Marco Aurélio Greco 

sustente uma eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva são estes: (i) substituição 

da Constituição do Estado pela Constituição da Sociedade; (ii) a localização da capacidade 

contributiva no texto constitucional lhe confere uma função estruturante; (iii) eficácia dos 

princípios constitucionais e das normas programáticas.   

 

3.2.2 Aspectos histórico-sociológicos 

 

Diferentemente do que foi feito na descrição da teoria de Alberto Xavier, os 

aspectos histórico-sociológicos da obra de Marco Aurélio Greco serão tematizados antes dos 

aspectos hermenêuticos, pois estes são um corolário daqueles.  

Os aspectos histórico-sociológicos são premissas caras à doutrina de Marco Aurélio 

Greco. Dentre eles, destacam-se: (i) o relacionamento entre contribuinte e Estado; (ii) a 

consolidação da sociedade moderna.  

 

3.2.2.1 Relacionamento entre o contribuinte e o Estado Democrático de Direito 

 

O relacionamento entre o contribuinte e o Estado é um tema recorrente na obra de 

Marco Aurélio Greco. Este ponto tem pertinência com a discussão da natureza jurídica do art. 

116, parágrafo único, do CTN, na medida em que a possibilidade de combate ao planejamento 

tributário abusivo envolve uma prévia compreensão de como deve se dar o relacionamento entre 
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Fisco e contribuinte. E tal debate perpassa, dentre outras questões, o modelo de Estado adotado 

pela Constituição Federal.  

A CRFB/88 diz, em seu art. 1º, que o Brasil se constitui num Estado Democrático 

de Direito. Greco (2011) interpreta essa norma constitucional como um indicativo de que o 

legislador constituinte tentou, na Carta Política de 1988, conciliar os postulados do Estado 

Liberal (ou de Direito) com os ideais do Estado Social (ou Democrático).  

Em síntese, Estado de Direito é o que visa a garantir os direitos individuais dos 

cidadãos, sobretudo a liberdade em sentido negativo, que significa “[...] poder fazer tudo aquilo 

que bem entender, salvo o que for proibido” (GRECO, 2011, p. 306). Ocorre que, como dito, a 

República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito (art. 1º, CRFB/88). Por 

essa razão, os valores do Estado de Direito devem ser ponderados com os postulados do Estado 

Democrático (GRECO, 2011). Dessa ponderação, deriva uma nova perspectiva sobre a 

tributação: 

 

Pagar impostos, numa sociedade formada por pessoas com distintas aptidões para 

contribuir para as despesas públicas (cuja finalidade é reverter em serviços para todos 

e também para os que deles mais necessitam), corresponde a uma postura ligada à 
solidariedade com os que menos possuem, verdadeiro instrumento de 

compatibilização do convívio social (GRECO, 2011, p. 209). 

 

Nesse sentido, a discussão sobre o relacionamento entre Fisco e contribuinte “não 

se trata mais de, pura e simplesmente, invocar a legalidade, a proteção ao patrimônio e a 

liberdade de se auto-organizar; é igualmente essencial invocar a solidariedade, a capacidade 

contributiva e a isonomia” (GRECO, 2011, p. 309). Consequentemente, permite-se que o 

planejamento tributário abusivo seja tributado. 

 

3.2.2.2 Sociedade antiga e sociedade moderna 

 

Ainda no âmbito das premissas histórico-sociológicas, Marco Aurélio Greco (2011) 

propõe uma separação da história da humanidade em duas grandes fases. Num primeiro 

momento, houve a sociedade antiga, que durou desde a Antiguidade até a Revolução Francesa. 

Em seguida, consolidou-se a sociedade moderna, que vigora desde a Revolução Francesa até a 

atualidade. 

Essas fases históricas, no entanto, não se separaram de forma estanque. A sociedade 

antiga não foi superada imediata e homogeneamente por todos os países do globo. Em verdade, 

a consolidação da sociedade moderna foi um processo contínuo e heterogêneo. A análise dessa 
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transição histórica deve, portanto, dar maior relevância às características e ao perfil da 

sociedade, em detrimento das datas isoladamente consideradas (GRECO, 2011).  

Para Greco (2011), a sociedade antiga possuía quatro características elementares. 

A primeira característica é a estruturação em classes sociais bem definidas, como ocorrera em 

Roma (dividida em patrícios, militares e povo) e na Europa medieval (estratificada em nobreza, 

clero e povo). A segunda particularidade consiste na legitimação divina do poder. Em terceiro 

lugar, a fonte do Direito era a constância das relações sociais, isto é, as normas jurídicas eram 

criadas pela estabilização dos costumes. Por fim, o sistema jurídico possuía uma feição 

estática6. Diante disso, a sociedade antiga é aquela que se subdivide em classes bem definidas, 

submetidas a um Estado de legitimação divina cujo sistema jurídico, por emanar da constância 

das relações sociais, possui uma feição estática. 

Aurélio Greco (2011) entende que a cumulação dessas quatro características 

(classes sociais definidas; legitimação divina do poder; constância das relações sociais como 

fonte do direito; sistema jurídico de feição estática) gerou a formação do Estado censitário, que 

“[...] é aquele em que a participação política das pessoas não decorre exclusivamente da sua 

condição individual de ser uma pessoa, mas da sua condição patrimonial ou de pertencer a certa 

categoria econômica ou social” (GRECO, 2011, p. 27). Como exemplos dessa modalidade de 

Estado, pode-se citar a Constituição do Império e as Constituições de 1891, 1934 e 19377 

(GRECO, 2011). 

Nessa linha de pensamento, Marco Aurélio Greco (2011) defende que o surgimento 

do Estado censitário gerou, naturalmente, uma concepção do tributo como agressão à liberdade 

do contribuinte. E, em seu entender, essa foi a razão para o surgimento de princípios 

constitucionais de proteção ao patrimônio dos contribuintes, tais como legalidade, anterioridade 

e irretroatividade.  

Dando prosseguimento, Aurélio Greco (2011) compreende que sociedade antiga 

foi superada. Desse modo, a humanidade se encontra, atualmente, na sociedade moderna. Esta 

forma de organização social se distingue da sociedade antiga nas suas quatro características. 

Primeiramente, em termos estruturais, a sociedade moderna é pluriclasse. Isso permite que, 

num mesmo momento, uma pessoa esteja na posição de prestador de serviços e, noutro 

 
6 Aurélio Greco (2011) demonstra que a feição estática do sistema jurídico decorre, curiosamente, da sua própria 

fundamentação religiosa. Isso porque, em Estados de legitimação divina, a mutabilidade do ordenamento jurídico 

geraria a violação dos postulados religiosos que axiologicamente o informam. 
7 Reitera-se o dito supra: a separação das fases da sociedade não toma como referencial exclusivo as datas. Dá-se 

maior importância às características e ao perfil social. Por essa razão, é natural encontrar países, tais como o Brasil, 

onde o Estado censitário permaneceu após a Revolução Francesa.  
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momento, ela se encontre na posição de consumidor, de investidor ou de proprietário, sem que 

deixe de ser a mesma pessoa e sem que deixe de viver na mesma sociedade (GRECO, 2011). 

Por via de consequência, os interesses sociais não podem mais ser interpretados de forma 

segregada e estanque (como eram na sociedade antiga), mas, sim, devem ser compreendidos 

de forma interseccional. Dessa constatação decorre uma segunda característica distintiva: a 

estabilidade das relações é substituída pela inconstância dos interesses sociais como fonte do 

direito. Neste ponto, Greco cita um exemplo elucidativo:  

 

É o caso daquele cidadão que, ao mesmo tempo, é proprietário agrícola e, por esta 

razão, é devedor do sistema financeiro, mas também tem aplicações financeiras; então 

ele tem interesse que seus investimentos sejam os mais rentáveis, mas também tem 

interesse em que os financiamentos rurais sejam menos onerosos e, também, que não 

invadam a sua terra (GRECO, 2011, p.34). 

 

Os interesses típicos, portanto, se descolam de suas respectivas classes sociais. 

Dessa forma, na sociedade moderna, é a mudança que leva ao direito e, não, a constância 

(GRECO, 2011).  

Além disso, também se alterou a fonte de legitimação de poder. A partir da 

Revolução Francesa, o poder do Estado, na maioria dos países ocidentais, passa a se apoiar na 

vontade política do povo (GRECO, 2011). Disso decorre o fenômeno da positivação do direito, 

segundo o qual as normas jurídicas devem ser elaboradas conforme as escolhas políticas de um 

povo e por meio de seus representantes parlamentares (GRECO, 2011).  

Como quarto aspecto distintivo, há uma nova feição do sistema jurídico, que 

visualiza e cria perspectivas para o futuro. In verbis: o “Direito passa a ser visto não apenas 

como a consagração do passado no presente (constância), mas também como a adoção no 

presente de um preceito novo, diferente do existente, em função do futuro (mudança)”. 

(GRECO, 2011, p. 33).  

Logo, nota-se que, na sociedade moderna, há uma substituição das características 

básicas da sociedade antiga pelas suas antíteses. Como dito, a separação em classes sociais 

estanques é superada por um sistema social pluriclasse; a constância das relações sucumbe 

perante a inconstância dos interesses sociais; a legitimação divina do poder é sucedida pela 

legitimação popular do poder e, por fim, a feição estática do sistema jurídico é substituída por 

uma nova feição que visualiza e cria perspectivas para o futuro.  

 

3.2.3 Aspecto hermenêutico: visão funcional do Direito 
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A visão funcional do direito é uma consequência da consolidação da sociedade 

moderna. E, mais importante, esse novo cânone hermenêutico reformula a perspectiva que se 

tem do tributo. Nesse sentido, deixa-se de visualizar o tributo como manifestação da potestade 

estatal, para encará-lo como um instituto que foi positivado para a busca de uma determinada 

finalidade (GRECO, 2011). Nas palavras de Greco: 

 

A partir destas alterações no âmbito da sociedade, começa a se estruturar uma visão 

do tributo não mais como relação de império, de poder ou de autoridade, mas tributo 

como relação jurídica. Tributo como relação disciplinada pelo Direito, como fruto de 
uma decisão, como algo posto por escolha dos representantes do povo, não como algo 

que “é em si”, porque Rei é Rei e o Rei quis. Mas tributo como algo que se decidiu 

criar, tributo como algo feito e feito para alguma finalidade (GRECO, 2011, p. 

35, grifo nosso).  

 

No entender de Aurélio Greco (2011), a visão funcional do direito, somada às 

quatro inovações da sociedade moderna, revoluciona o Direito em cinco searas. 

Primeiramente, muda-se a função da norma. Para a visão funcional do direito, a 

norma não é um mero instrumento de padronização de conduta. Trata-se, em verdade, de um 

meio para atingir um fim social (GRECO, 2011).  

Em segundo lugar, há uma alteração no status da certeza e da segurança jurídicas: 

elas deixam de ser pressupostos de validade do direito positivo, para se tornarem objetivos a 

serem perseguidos na sua aplicação, que devem ser buscadas e ponderadas com outros 

objetivos, tais como justiça, equidade, dentre outros (GRECO, 2011). 

A terceira seara modificada é a aplicação das normas jurídicas (GRECO, 2011), que 

se torna dificultosa por diversas razões. A uma porque a inconstância das condutas humanas 

gera incoerências no ordenamento jurídico (especialmente nas sentenças judiciais). A duas 

porque não se sabe com clareza qual é o interesse protegido pela norma.  

Em quarto lugar, Greco (2011) propõe uma atualização do conceito de lacuna 

normativa. Segundo o autor, tal alteração emana do abandono do pandectismo8, dado a efeito 

pela transição da sociedade antiga para a sociedade moderna. Isso significa que nem todas as 

respostas para o caso concreto se encontram na literalidade do texto legal, pois as normas devem 

ser interpretadas como um conjunto de previsões e de standards flexíveis de conduta. Dessa 

forma, Marco Aurélio Greco (2011) afirma que as lacunas normativas assumem um perfil 

 
8 Amparado nos ensinamentos de Miguel Reale (2002), Greco (2011) conceitua o pandectismo como uma corrente 

de pensamento que busca resolver os problemas do direito exclusivamente dentro do direito. Portanto, nessa 

perspectiva, não há cláusulas abertas a serem preenchidas no caso concreto, pois as normas jurídicas bastam em si 

mesmas. Logo, segundo o pandectismo, se o fato não estiver expressamente previsto nas normas tributárias, será 

caso de não incidência tributária.  
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distinto, que se desprende da noção de espaço vazio e se atrela à ideia de conflito entre modos 

distintos de tratamento da hipótese. Em outro momento, esta discussão será aprofundada.  

Por fim, Marco Aurélio Greco (2011) investiga se a visão funcional do direito da 

sociedade moderna modificaria a ideia de tipicidade, tão presente na academia tributária. Neste 

ponto, o autor se limita a propor reflexões, sem chegar a conclusões definitivas. Partindo do 

pressuposto de que, na sociedade antiga, os tipos estavam definidos pelas normas (como uma 

fotografia do passado e do conhecido), o professor indaga: 

 

Então, numa visão que estou chamando aqui de moderna (ou pós-moderna) [sociedade 

moderna], que é tipo? Aquilo que a norma descreve corresponde ao que “era” ou a o 

que ela “quer que seja”? Ela está descrevendo algo conhecido, porque o passado é 

conhecido? Ou será que ela está descrevendo algo para frente e, portanto, em certa 

medida, desconhecido e a ser conhecido no processo de tomada de decisão jurídica? 

Seria o tipo tributário algo sólido ou fluido? (GRECO, 2011, p. 42).   

 

Diante disso, nota-se que a transição da sociedade antiga para a sociedade moderna 

impactou sobremaneira na ciência jurídica, em virtude do nascimento da visão funcional do 

Direito. Como dito, essa nova compreensão do fenômeno jurídico altera o Direito nestes pontos: 

função da norma; status da certeza e da segurança jurídicas; grau de dificuldade de aplicação 

das normas jurídicas; conceito de lacuna; ideia de tipicidade.  
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4 DA ANALOGIA 

 

Esgotado o capítulo sobre premissas teóricas, passa-se, enfim, a tratar da posição 

dos autores sobre a natureza jurídica da norma geral antiabuso. Começaremos por Alberto 

Xavier. Em princípio, discorreremos sobre a conceituação da analogia, sobre seus requisitos e 

sobre seus fundamentos. Ato contínuo, será discutida a questão da criatividade do método 

analógico, com base em que será respaldada a inaplicabilidade da analogia em matéria 

tributária. Finalmente, será exposto o posicionamento do catedrático português sobre a natureza 

jurídica da cláusula antiabusiva.  

Reitera-se que, como dito supra, o ponto de vista de Xavier é orientado por 

premissas teóricas formalistas. Nesse diapasão, considera-se que o entendimento do professor 

lusitano decorre de uma compreensão do Direito Tributário informada pela primazia do 

princípio da legalidade estrita, que dá ensejo à preferência pela tipicidade estrutural.   

 

4.1 O que é analogia? 

 

Na lição do professor italiano Norberto Bobbio (1999, p. 151): “entende-se por 

‘analogia’ o procedimento pelo qual se atribui a um caso não-regulamentado a mesma disciplina 

que a um caso regulamentado semelhante”. Logo, a analogia nada mais é que um método de 

colmatação de lacunas. Por meio dela, permite-se que uma norma originariamente criada para 

uma hipótese seja aplicada a outro fato não regulado em lei9.  

Pela concatenação das reflexões de Alberto Xavier (2001) e de Norberto Bobbio 

(1999) sobre o assunto, extrai-se que há dois pressupostos de validade ao uso da analogia: (i) a 

lacuna normativa, que não pode ser um espaço livre de direito nem um direito de liberdade e 

(ii) a similaridade entre a hipótese disciplinada em lei e o caso omisso. 

Embora a conceituação da analogia seja, em geral, homogênea na doutrina, há 

diferentes posicionamentos quanto à fundamentação do instituto. Nesta seara, o professor 

Tércio Sampaio Ferraz Junior (2018) entende que o fundamento do método analógico é a 

semelhança entre o caso disciplinado e o caso omisso. Entretanto, deve-se indagar: o que seria 

 
9 Norberto Bobbio (1999) distingue analogia legis (aqui tratada), analogia juris e interpretação extensiva. A 

analogia juris, por seu turno, é “[...] o procedimento através do qual se tira uma nova regra para um caso imprevisto 

não mais da regra que se refere a um caso singular, como acontece na analogia legis, mas de todo o sistema ou de 

uma parte dele; esse procedimento não é nada diferente daquele que se emprega no recurso aos princípios gerais 

do Direito” (BOBBIO, 1999, p. 154). No que tangencia a interpretação extensiva, nos debruçaremos no próximo 

capítulo.  
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uma similitude suficiente para justificar o uso da analogia? Para tal autor (2018), são similares 

os casos que apresentarem maiores e mais significativas coincidências do que diferenças. Vale 

dizer que tal semelhança deve ser relevante (BOBBIO, 2006). Ou seja, a similitude que autoriza 

o método analógico é a que for uma condição ou uma razão suficiente para que se atribua o 

mesmo predicado a uma entidade distinta (BOBBIO, 2006). Trata-se da comunhão da ratio 

legis, que se dá “[...] quando o elemento que induziu o legislador a dar ao primeiro caso uma 

certa disciplina jurídica se encontra também no segundo caso” (BOBBIO, 2006, p. 218). Ela 

decorre de uma coincidência na avaliação dos elementos de fato decisivos para o tratamento 

jurídico (BETTI, 2007). Desse modo, se a semelhança for extrínseca a tal matéria, não é 

permitido o uso da analogia. Na jurisprudência italiana, a exigência de igualdade de ratio legis 

é chamada de lei de validade, segundo a qual:  

 

“[...] ‘para que a analogia jurídica seja perfeita e, portanto, para que a conclusão seja 

certa, é necessário que a semelhança entre o caso previsto pela disposição de lei e 

aquele não previsto consista no fato de que ambos os casos tenham como termo 

comum de referência a ‘razão suficiente’ [...]’. Ora, a ratio legis do brocardo não 

significa outra coisa a não ser a razão suficiente da lei” (BETTI, 2007, p. 92). (grifo 

do autor). 

  

Registre-se que, a despeito de muito bem explanarem a importância da similitude 

para o uso da analogia, Norberto Bobbio e Emilio Betti adotam entendimentos distintos ao de 

Ferraz Junior no que concerne ao fundamento da analogia. Por um lado, Bobbio (2006) 

argumenta que a fundamentação é a vontade do legislador. Em suas palavras:  

 
Ao utilizar o raciocínio por analogia na interpretação jurídica, o positivismo jurídico 

nada mais fez do que continuar uma longuíssima tradição precedente. O que ele 

introduziu de novo é uma certa justificação da legitimidade do raciocínio 

analógico e, assim, o conceito de vontade presumida do legislador. Ao estender, 

em via analógica, uma certa norma a um caso por esta não previsto, o intérprete 

(segundo o positivismo jurídico) aplica ainda a vontade do legislador, visto que este 

não previu tal caso, mas se o tivesse previsto o teria regulado de tal modo. (BOBBIO, 

2006, p. 218/219). (grifo nosso).  

 

Por outro lado, Betti sustenta que o método analógico se fundamenta na própria 

racionalidade do sistema jurídico. Nesse sentido, o autor declara: 

 

Não na vontade da lei, e sim na sua racionalidade (entendida como correspondência 

a uma exigência historicamente condicionada), é que pode consistir no fundamento 

da analogia. “Não se pode falar do ordenamento como sistema racional sem admitir 

em seu âmbito uma possibilidade definida de desenvolvimento” dos princípios até as 

consequências, “assim como não se pode falar de um ordenamento como organismo 

sem admitir uma possibilidade indefinida de crescimento interno”. Portanto, [...] toda 

norma particular, uma vez que faz parte do sistema e é expressão de uma 

exigência de coerência (em sentido amplo, lógica), “traz consigo um certo 

potencial de extensibilidade, pelo menos no limite de manifestação da sua força 

racional” [...] (BETTI, 2007, p. 94/95). 
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Nota-se que, enquanto Bobbio confere à analogia uma fundamentação voluntarista, 

Betti, ao contrário, entende que o embasamento da analogia é de cunho racionalista.  

Outro posicionamento pertinente à fundamentação da analogia é o de Lourival 

Vilanova (1997, p. 251), para quem “o suporte do argumento por analogia, no universo-do-

Direito, é juízo-de-valor”, feito pelo aplicador da norma jurídica. O motivo para tanto está no 

fato de que a similitude factual não é, per se, relevante para o direito. Faz-se necessário, 

portanto, que, na qualificação do fato omisso, o hermeneuta faça uma seleção axiológica tanto 

da premissa maior como da premissa menor (VILANOVA, 1997).  

 

4.1.1 A relevante discussão sobre a criatividade do método analógico 

 

Na doutrina, muito se discute sobre se a analogia seria um mero mecanismo 

interpretativo e/ou integrativo e, também, sobre se a aplicação do método analógico criaria 

normas jurídicas. Em tal divergência doutrinária, podem ser identificados dois 

posicionamentos.  

O primeiro posicionamento que explicaremos é o de Norberto Bobbio e o de Emilio 

Betti. Para os doutrinadores italianos, a analogia é um método interpretativo que busca a 

autointegração do sistema jurídico, sendo, todavia, desprovido de criatividade. Apesar de terem 

a mesma conclusão sobre o assunto, os raciocínios apresentados pelos autores são distintos.  

Norberto Bobbio (2006, p. 215) declara que o método analógico “[...] tem uma 

estrutura bem similar ao silogismo, só que a sua proposição menor, em lugar de ser constituída 

por uma afirmação de identidade, é constituída por uma afirmação de semelhança”10. Sendo 

assim, a analogia é uma espécie do gênero interpretação que pode ser chamada de interpretação-

integração. Sua incumbência é preencher as lacunas normativas por meio do próprio 

ordenamento jurídico (autointegração) (BOBBIO, 2006). 

Sob outra perspectiva, Emilio Betti (2007) amplia o conceito de interpretação, de 

 
10 Lourival Vilanova (1997) propõe reflexões interessantes a esse respeito. Partamos do exemplo de método 

analógico (silogismo per analogiam) citado pelo próprio autor: “[...] todo A é B / ora, x é semelhante a / logo, x é 
(provavelmente) B” (VILANOVA, 1997, p. 250). Nesse exemplo, pode-se visualizar de maneira cristalina que o 

segundo termo do raciocínio analógico não é uma afirmação de identidade, mas, sim, uma afirmação de 

semelhança. Para Vilanova (1997), a existência desse enunciado de semelhança debilita a relação formal. Além 

disso, vale salientar que, para Vilanova (1997) e para Bobbio (2006), a conclusão da analogia nem sempre será 

verdadeira, sendo, portanto, meramente possível. Isso porque, na analogia, além de existir uma fração de conotação 

comum (parcela de A que é igual a x), também há uma fração de conotação não-comum (parcela de A que é 

diferente de x). Desse modo, cabe ao intérprete se utilizar de um critério extralógico, que permite considerar a 

semelhança e desconsiderar a diferença. Tal critério extralógico é, em geral, a certeza das relações jurídicas, 

exigida pela práxis jurídica. Contudo, a utilização desse critério enseja, por via de consequência, uma redução na 

verossimilhança da conclusão do raciocínio analógico (VILANOVA, 1997).  
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modo a extrapolar a ideia de mero desdobramento do ato normativo em si. Sua convicção é a 

de que a interpretação é um procedimento que visa a compreender a íntima coerência da norma, 

possibilitando, até mesmo, a autointegração da ordem jurídica (BETTI, 2007). Isso, contudo, 

não faz da analogia um método criador de normas jurídicas, pois o resultado da sua utilização 

não é um novo dispositivo normativo, mas, sim, uma máxima de decisão. 

O segundo posicionamento que é pertinente à temática da criatividade da analogia 

é o de Alberto Xavier. O professor lusitano (2001) sustenta que a analogia é um método 

integrativo e, portanto, criativo. Logo, não se trata, no entender de Xavier (2001), de singela 

interpretação.  

Uma vez que o presente trabalho busca confrontar o posicionamento de Alberto 

Xavier ao de Marco Aurélio Greco, partiremos do entendimento de que a analogia é um método 

criativo. Desse modo, exporemos, em seguida, como o aspecto criativo defendido por Alberto 

Xavier impacta sobremaneira no uso do método analógico na seara tributária. 

 

4.2 Da analogia em matéria tributária 

 

Conceituado o raciocínio analógico, passa-se, agora, à análise da sua aplicabilidade, 

ou não, no Direito Tributário. Inicialmente, deve-se novamente recorrer aos ensinamentos dos 

jusfilósofos italianos Norberto Bobbio (2006) e Emilio Betti (2007). Segundo eles, o uso da 

analogia não requer uma norma autorizativa expressa; ao contrário, é a proibição do método 

analógico que exige explícita menção em lei. Por esse motivo, o ordenamento jurídico brasileiro 

expressamente proíbe o uso da analogia para a exigência de tributo não previsto em lei. É esse 

o teor do art. 108, §1º, do Código Tributário Nacional. E as razões para tal vedação são três.  

A primeira delas já foi esposada no tópico 3.1.1.3 Núcleo semântico-normativo da 

tipicidade: seus subprincípios e a proibição de métodos indiretos de criação do Direito 

Tributário, em que se aprofundou as premissas teóricas de Alberto Xavier. Cumpre, no entanto, 

brevemente retomar a sua linha argumentativa.  

O princípio da tipicidade, enquanto garantia fundamental, é composto por 

subprincípios. Dentre tais subpreceitos, tem pertinência a taxatividade. Em suma, seu núcleo 

semântico-normativo é o seguinte: para fins de incidência tributária, somente são consideradas 

típicas as situações concretas que contiverem todos os elementos essenciais do fato 

abstratamente previsto em lei. Proíbe-se, consequentemente, o método analógico. Caso 

contrário, seria dada ao aplicador do direito a incumbência de criar uma hipótese de incidência 

tributária e, como dissemos supra, tal prerrogativa é exclusiva do legislador (XAVIER, 2001). 
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Sendo assim, constata-se que o princípio da tipicidade e a tributação por analogia são 

inconciliáveis (XAVIER, 2001). Nessa mesma linha, Xavier argumenta (2001, p. 146/147):  

 

Ora, os próprios conceitos de taxatividade e de ‘numerus clausus’, inerentes à ideia 

de tipicidade, são incompatíveis com a existência de lacunas e sua integração 

analógica, pois foram adotados como regras constitucionais precisamente para vedar 

a possibilidade da analogia, vedação esta que resulta de constatação de que a analogia 

não é fenômeno meramente interpretativo, mas ‘criativo’ (ainda que de modo 

vinculado, complementar ou derivado) e que a ‘criatividade’ do aplicador do Direito 
é incompatível com as exigências estritas da separação dos poderes (reserva absoluta 

de lei) e da segurança jurídica (previsibilidade, proteção de confiança).  

 

Os outros dois motivos que convencem Alberto Xavier da impossibilidade de se 

fazer analogia em matéria tributária se relacionam à ausência dos supramencionados 

pressupostos do método analógico. A inexistência do requisito (i) lacuna se justifica na 

distinção entre lacuna, espaço livre de direito e direito de liberdade. Lacuna é a omissão 

normativa na qual pode ser identificada uma vontade regulatória na lei (XAVIER, 2011). Não 

havendo intenção regulatória, poderá ser caso de espaço livre do direito (fato que é 

juridicamente irrelevante ou indiferente) ou de direito de liberdade (fato que é permitido e, 

assim, protegido intra muros pelo ordenamento) (XAVIER, 2001). Nessa linha, Xavier declara 

que: 

 

Nem um caso [espaço livre do direito] nem outro [direito de liberdade] configuram 

‘lacunas’. O primeiro porque se situa fora do território do Direito. O segundo porque, 

situando-se dentro das fronteiras do Direito, corresponde a um ‘enclave protegido’ 

que o próprio Direito pretende não seja ocupado (XAVIER, 2001, p. 146). 

 

Dito isso, Xavier (2001) entende que o Direito Tributário é um ramo jurídico cujas 

omissões legais ensejam direitos de liberdade. Sua justificativa está no fato de que tal seara do 

direito não tem uma intenção regulatória intrínseca. Logo, não há que se falar em lacuna da lei 

tributária e, consequentemente, também não há que se falar em aplicação analógica da lei 

tributária. 

O requisito (ii) similaridade também não se faz presente no Direito Tributário, em 

virtude do subprincípio da seleção. Tal subpreceito informa que a tipologia tributária exprime 

condutas que o legislador escolheu tributar. Entre uma conduta extratípica e uma conduta típica 

não há, portanto, coincidência de ratio legis, na medida em que, ao contrário desta, aquela não 

foi escolhida pelo legislador para ser tributada. Logo, a atipicidade de um fato da vida o torna 

absolutamente distinto dos fatos típicos (XAVIER, 2001). Nas palavras de Xavier (2001, p. 

149): 

 

A extratipicidade de um fato torna-o totalmente diverso do fato típico, de tal modo 

que entre o fato típico e o extratípico não há um mínimo de características comuns 



38 

 
que permita afirmar uma semelhança dentro da diversidade [...]. Um fato extratípico 

não é, por definição, ‘semelhante’ ou ‘análogo’, porque o tipo legal, sendo completo 
e fechado, não é suscetível de comparação. 

 

Isso posto, nota-se que, na legislação tributária, fatos típicos não são similares a 

fatos atípicos, razão pela qual é incabível o uso da analogia em matéria tributária. 

Diante disso, constata-se que os motivos para que o art. 108, §1º, do CTN, vede o 

uso da analogia para a cobrança de tributos decorrem do princípio da tipicidade. Há, como 

ensina Xavier (2001), três motivos para tal proibição: (i) incompatibilidade do raciocínio 

analógico com o subprincípio do numerus clausus; (ii) inexistência de lacuna em matéria 

tributária; (iii) notória distinção de ratio legis entre um fato típico e outro extratípico. 

A título de Direito Comparado, registre-se que, no Direito Alemão, o uso da 

analogia para a cobrança de tributos é válido. Apesar disso, Luís Eduardo Schoueri (2015) 

explica que não há, no ordenamento tributário germânico, nenhuma disposição expressa quanto 

ao uso da analogia. Isso, na linha dos ensinamentos de Bobbio e de Betti, já permitiria a adoção 

do método analógico. Contudo, a questão é resolvida, na Alemanha, por intermédio da 

ponderação jurisprudencial destes princípios: segurança jurídica (como argumento contrário à 

utilização da analogia) e capacidade contributiva (como argumento favorável à utilização da 

analogia) (SCHOUERI, 2015). E, historicamente, o argumento da segurança jurídica tem 

sucumbido perante o argumento da capacidade contributiva, na medida em que:  

  

[...] tendo em vista a própria ideia de abuso de formas jurídicas, como algo inusual, 

artificial, feito com a finalidade de afastar a tributação, seria previsível ao contribuinte 

que seria apontado o abuso e, portanto, que haveria a tributação. Neste sentido, não 

estaria a analogia criando um dever tributário não previsível (SCHOUERI, 2015, p. 

757) 

 

Contudo, registre-se que a experiência germânica com o uso da analogia em matéria 

tributária não valida a sua utilização pelo Direito brasileiro. Isso porque não há como refutar a 

vedação expressa do artigo 108, §1º, do CTN, que, reitera-se, na lição de Xavier, decorre da 

garantia constitucional da legalidade estrita. Sendo assim, vê-se que, no Brasil, o recurso ao 

método analógico para fins de tributação é, definitivamente, ilegal.  

 

4.3 Alberto Xavier: a natureza jurídica da norma geral antiabuso é de analogia 

  

Feita essa introdução ao método analógico, pode-se, enfim, tematizar o 

posicionamento de Alberto Xavier sobre a natureza jurídica da norma geral antiabuso. Na 

concepção Xavier (2001), a cláusula antiabusiva tem a natureza de tributação por analogia. 

Entretanto, o professor lusitano não apresenta, na obra Tipicidade da tributação, simulação e 
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norma antielisiva, uma linha argumentativa expressa para embasar tal posicionamento. Em 

nosso sentir, a obra de Alberto Xavier se omite quanto a esse ponto porque, no entender do 

catedrático português, trata-se de uma obviedade.  

Todavia, deve-se reconhecer que é possível extrair implicitamente do livro de 

Xavier a razão para que ele defenda que a norma antiabuso caracterizaria analogia. É que a 

cláusula antiabusiva possui como pressuposto de aplicação a existência de um modelo negocial 

de efeitos econômicos equivalentes ao fato típico (XAVIER, 2001). Disso decorre que há, 

inegavelmente, uma similitude entre o fato gerador do tributo e o modelo negocial escolhido 

pelo particular, vez que ambos possuem os mesmos efeitos econômicos. E esse tipo de 

similitude é o que, em geral, dá ensejo ao uso da analogia. Em função disso, percebe-se que, 

para Alberto Xavier, o método analógico está intrínseco à norma antiabuso11.  

Contudo, a falta de uma reflexão específica sobre a natureza jurídica da cláusula 

antiabuso na obra de Xavier atrai críticas de Marco Aurélio Greco ao seu entendimento no 

tocante a esse tema. É sobre tais críticas que debateremos no próximo capítulo. 

 

  

 
11 Apesar disso, deve-se esclarecer que, como já elucidado, Alberto Xavier (2001) entende que tal semelhança é 

insuficiente para possibilitar o uso da analogia para a cobrança de tributo, na medida em que a seleção do fato 

típico o torna significativamente distinto do fato extratípico. 
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5 DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA 

 

Exposto o posicionamento de Alberto Xavier no que concerne à natureza jurídica 

da norma geral antiabusiva, passa-se, neste capítulo, a esmiuçar a concepção de Marco Aurélio 

Greco. Deve-se rememorar que a obra do professor brasileiro é orientada por uma perspectiva 

substancialista do Direito Tributário, que postula uma interpretação funcional das normas 

tributárias. Dessa interpretação finalista, decorre uma nova concepção sobre a relação entre 

Fisco e contribuinte, informada, principalmente,  pela eficácia positiva do princípio da 

capacidade contributiva.  

No tocante a natureza jurídica da norma geral antiabuso, as considerações de Greco 

se iniciam por uma refutação ao pensamento tradicional de que haveria analogia no uso de uma 

norma antiabusiva. Após isso, Marco Aurélio Greco apresenta seu posicionamento, qual seja, 

de que cláusula antiabuso tem a natureza de interpretação extensiva. É sobre tais ideias de Greco 

que aqui nos debruçaremos. 

 

5.1 A refutação de Marco Aurélio Greco ao posicionamento de Alberto Xavier 

 

As discordâncias entre Alberto Xavier e Marco Aurélio Greco não se esgotam nas 

premissas dos autores. Como é de se esperar, tais divergências teóricas geram diferentes 

concepções sobre o planejamento tributário. Nessa seara, Greco apresenta uma nova 

perspectiva sobre a ideia de lacuna em matéria tributária. E, como demonstraremos infra, essa 

diferente compreensão do autor permite que ele se questione se a norma antiabuso seria, de fato, 

um expediente analógico.  

 

5.1.1 Reflexões de Greco sobre a lacuna normativa 

 

No que toca a lacuna normativa, as divergências entre Marco Aurélio Greco e 

Alberto Xavier se iniciam já na nomenclatura. Ao contrário de Xavier, Greco (2011) não 

distingue os termos lacuna, espaço livre de direito e direito de liberdade. Ele se utiliza, 

unicamente, da palavra genérica lacuna, a ser interpretada como a situação fática que não consta 

expressamente na hipótese de incidência de nenhum tributo. 

Feito esse esclarecimento terminológico, convém rememorar as considerações que 

Greco faz sobre a lacuna normativa com base na visão funcional do direito. Segundo ele, para 

se constatar a existência de lacuna, é necessário interpretar o texto legal sem se ater a sua 
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literalidade (GRECO, 2011). Isso porque as normas são, em verdade, standards flexíveis de 

condutas (GRECO, 2011). Nessa linha, para Marco Aurélio Greco (2011), a omissão normativa 

não pode ser compreendida como um porto seguro em que quaisquer atos praticados pelo 

contribuinte seriam oponíveis ao Fisco. E, com o fito de embasar tal concepção, o autor (2011) 

lança mão de dois argumentos, quais sejam: (i) a lacuna é identificada pelo intérprete e (ii) ela 

decorre de um conflito de critérios. 

Ao afirmar que a (i) lacuna é identificada pelo intérprete, Greco (2011) pretende 

demonstrar que a lacuna não existe per se. Em verdade, a lacuna consiste no resultado de um 

longo processo interpretativo realizado pelo aplicador da norma (GRECO, 2011). Sendo assim, 

apenas após o esgotamento das possibilidades de subsunção do fato às normas do direito 

positivo, cabe ao hermeneuta constatar a existência omissão normativa.  

O fundamento desse primeiro aspecto reside na ruptura do clássico provérbio 

hermenêutico interpretatio cessat in claris, feita pelo direito contemporâneo (GRECO, 2011). 

Isto é, Greco (2011) entende que a necessidade de interpretação não pode mais ser afastada pela 

clareza do texto normativo. Por esse motivo, ainda que a literalidade dos dispositivos legais 

indique a existência de lacuna, cabe ao aplicador do direito esgotar a interpretação das normas 

jurídicas e, somente após isso, declarar se de fato há, ou não, uma omissão legal. Logo, nota-se 

que a lacuna não é inerente ao ordenamento jurídico (GRECO, 2011), razão pela qual não há 

que se falar numa omissão normativa intra muros. Desse modo, para Marco Aurélio Greco 

(2011), a lacuna em legislação tributária não é um silêncio eloquente12. 

Em seguida, Marco Aurélio Greco (2011) passa a explanar a justificativa para que 

(ii) a lacuna decorra de um conflito de critérios. Em síntese, isso se deve às diferentes reações 

que o ordenamento jurídico pode ter perante a omissão normativa (GRECO, 2011). Tais reações 

se consubstanciam numa norma geral, que pode ser exclusiva ou inclusiva (GRECO, 2011, p. 

181): 

  

Norma geral exclusiva estabelece que o não previsto em norma específica estará fora 

do alcance da tributação; norma geral inclusiva estabelece que o não previsto em 
norma específica nem por isso deixa de estar dentro do alcance da norma de incidência 

porque o ordenamento quer que o caso seja alcançado. 

 

Percebe-se que a norma geral exclusiva e a norma geral inclusiva constituem 

critérios opostos de solução de lacunas normativas. Cabe, portanto, ao legislador escolher um 

desses critérios. Ocorre que a CRFB/88 contempla uma norma geral exclusiva e uma norma 

 
12 Em linhas gerais, o conceito de silêncio eloquente de Greco (2011, p. 184) coincide com o significado do direito 

de liberdade, apresentado por Alberto Xavier: “consiste na situação em que não há omissão nem lacuna, mas o 

legislador não previu a hipótese porque não quis que fosse prevista, por não ser o caso a ser previsto”.  
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geral inclusiva (GRECO, 2011). Para o professor Marco Aurélio Greco (2011), a norma 

exclusiva se encontra na proteção constitucional ao patrimônio e à liberdade de contratar. Ora, 

“[...] se o contribuinte é livre e o caso não está previsto em norma específica, então seu 

patrimônio não é atingido pela norma de incidência” (GRECO, 2011, p. 181). Já a norma 

inclusiva, na lição de Greco (2011), está no princípio constitucional da capacidade contributiva. 

Ou seja, ainda que não previsto expressamente em lei, o caso que manifestar capacidade 

contributiva deve ser alcançado pela incidência tributária, pois é este o parâmetro de rateio do 

custeio do Estado (GRECO, 2011).  

Por conseguinte, vê-se que há um conflito de critérios consagrados pelo 

ordenamento para responder ao vazio normativo. O problema está, então, em como resolver tal 

conflito. Para tanto, o autor (2011) sugere uma ponderação no caso concreto da norma geral 

exclusiva com a norma geral inclusiva, com fulcro no art. 3º, I, da CRFB/88. Em outras 

palavras, Greco (2011) propõe que, numa composição entre liberdade e solidariedade, não se 

defina a priori se o caso está dentro ou fora da hipótese de incidência. Dessa forma, somente 

na concretude dos fatos se decidirá se é caso de aplicação da norma geral exclusiva (com a 

consequente não exação dos fatos) ou da norma geral inclusiva (com a consequente tributação 

dos fatos). 

Portanto, o posicionamento de Greco sobre a lacuna normativa é no sentido de que 

a falta de uma hipótese de incidência específica para o fato não necessariamente significa que 

ele está fora do alcance da imposição tributária. Como dito alhures, é necessário que se realize 

um longo processo interpretativo e que, somente após isso, se aplique a norma geral inclusiva 

ou a norma geral exclusiva. Constata-se que o posicionamento de Marco Aurélio Greco sobre 

as omissões normativas em muito se contrasta com a concepção de Alberto Xavier sobre a 

matéria. Com base nessa distinção, Greco refuta o entendimento de Xavier quanto a natureza 

jurídica da norma antiabuso, temática sobre a qual nos debruçaremos no tópico seguinte.  

 

5.1.1.2 Será mesmo que a norma geral antiabuso constitui analogia? 

 

Apresentadas as reflexões relativas à compreensão da lacuna normativa, pode-se, 

enfim, trazer o motivo pelo qual o professor Marco Aurélio Greco propugna que a cláusula 

antiabuso não é analogia: segundo o autor, a norma antiabusiva possibilita a tributação dos atos 

praticados pelo contribuinte considerando o que eles realmente são, o que não rompe os limites 

do tipo legal (GRECO, 2011).   
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O problema, contudo, está em saber o que informa o ser dos atos praticados pelo 

indivíduo. Seria o seu querer ou o seu fazer? Afinal, o que o fato é? Aquilo que o contribuinte 

quis ou aquilo que ele fez? Para Greco (2011), o ser se atrela ao fazer e, não, ao querer. Cabe 

ao Fisco se ater ao fato que foi feito, ainda que o contribuinte tenha desejado praticar outro ato. 

Ou seja, mesmo que o particular queira se sujeitar a um regime jurídico e, para tanto, se utilize 

de artificialismos formais (de modo a desvirtuar a finalidade típica do negócio e/ou ocultar a 

ocorrência do fato gerador), a ele se aplica o regime cabível ao fato que foi feito.  

Nessa linha, Marco Aurélio Greco (2011, p. 172) argumenta, in verbis, que: 

 
A grande divergência está no “querer” versus o “ser”. O contribuinte diz que a 

operação realizada é uma cisão seletiva porque assim “quis” e porque exprimiu essa 

vontade num texto negocial; este é seu nome, foram atendidos os trâmites da Lei das 

Sociedades Anônimas. Portanto, se ele quis uma cisão então aquilo é uma cisão. 

Minha posição é diferente. A natureza do que foi feito não é dada pela sua vontade 

isolada em abstrato que se manifesta através de um texto. Trata-se da vontade em 

concreto que se exterioriza através da conduta realizada. Cumpre, portanto, saber 

primeiro o que ele fez e qual o efeito do que realizou. Não é um jogo de “quero e, 

portanto, é”. O jogo é: alguém fez algo e, em função do que fez, saberemos a natureza 

daquela operação. Assim, ao examinar o caso concreto pode-se constatar que naquele 

“fazer” há um pedacinho de “querer”, de “usufruir”, de “abster-se”, de “abrir mão”, 

de “ceder” etc. No que foi feito há uma reunião de todos estes ingredientes, e pela 
somatória deles vamos chegar à conclusão do que “é” para fins de enquadramento no 

tipo legal. (grifo do autor).  

 

Amparado nessa ideia de que cláusula antiabuso busca permitir a tributação do que, 

de fato, foi feito, o autor (2011) entende que a sua utilização não rompe os diques do tipo legal. 

Trata-se, para Greco (2011, p. 172), de “[...] pura subsunção do fato à previsão típica”. Por esse 

motivo, o autor entende que não há que se falar em analogia no uso da norma antiabusiva, mas, 

sim, em interpretação extensiva. É sobre isso que o próximo tópico versará.  

 

5.2 Marco Aurélio Greco: a natureza jurídica da norma geral antiabuso é de interpretação 

extensiva 

 

Para que se compreenda as razões que convencem Marco Aurélio Greco de que a 

cláusula antiabuso tem a natureza de interpretação extensiva, é necessário diferenciá-la da 

analogia. No entanto, a fronteira entre o método analógico e a interpretação extensiva talvez 

seja um dos temas mais tormentosos da teoria do direito. A despeito disso, registre-se que tal 

distinção possui notória relevância prática, na medida em que, nas searas do direito em que se 

inadmite a analogia, a interpretação extensiva é validada (v.g. Direito Penal e Direito 

Tributário).  
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Para ilustrar as incertezas teóricas quanto à distinção entre analogia e interpretação 

extensiva, podem ser citados dois posicionamentos doutrinários. Por um lado, há autores que 

creem que tais institutos são sinônimos. Nessa linha, Emilio Betti (2007) sustenta que separação 

entre analogia e interpretação extensiva é meramente artificiosa. Por outro lado, há quem 

propugne que se trata, unicamente, de uma distinção de grau ou de momento, a exemplo de 

Miguel Reale (2002) e de Tércio Sampaio Ferraz Junior (2018). Vale sublinhar que, para Ferraz 

Junior (2018), a diferença de grau entre o método analógico e a intepretação extensiva reside 

na intensidade do poder de violência simbólica conferido ao hermeneuta. Isto é, a violência 

simbólica proporcionada pelo primeiro instituto é, no entender do professor (2018), maior que 

a ensejada pelo segundo. Apesar disso, o autor (2018) admite que se trata de uma distinção que, 

na prática, pode ensejar certas dificuldades.  

Todavia, na obra de Marco Aurélio Greco, a diferença entre interpretação extensiva 

e analogia é patente. Para tanto, o autor (2011), ao contrário do restante da doutrina, pressupõe 

que o método analógico não constitui silogismo judicial. Isso porque, enquanto no silogismo 

há três elementos (lei, fato e conclusão), na analogia há quatro (lei, fato, semelhança relevante 

e conclusão). Na outra ponta, a interpretação extensiva é um silogismo que se funda numa 

prévia ampliação dos contornos do núcleo do preceito normativo. Por meio dela, 

 

[...] o intérprete identifica o núcleo do preceito e aplica a regra sempre que estiver 

perante ele. ‘Estende’, por interpretação, para uma hipótese que não estava 
nominalmente indicada na regra existente. A hipótese apenas não estava 

nominalmente prevista, mas estava contemplado o respectivo núcleo (seu gênero) 

(GRECO, 2011, p. 160/161).  

 

Um autor citado por Greco para reiterar seu posicionamento é Norberto Bobbio. Na 

obra Teoria do Ordenamento Jurídico, o jusfilósofo italiano (1999) declara que há vários 

critérios que buscam distinguir analogia e interpretação extensiva. Entretanto, para Bobbio 

(1999, p. 154), o único critério de diferenciação aceitável são os efeitos de cada instituto: “[...] 

o efeito da primeira [analogia] é a criação de uma nova norma jurídica; o efeito da segunda 

[interpretação extensiva] é a extensão de uma norma para casos não-previstos por esta”. E este 

ponto é particularmente importante para este trabalho, pois é ele que afasta a criatividade da 

interpretação extensiva.  

Diante disso, constata-se que analogia e interpretação extensiva se distinguem na 

extrapolação dos limites do tipo legal e na criatividade. Por um lado, a analogia rompe os diques 

da hipótese de incidência para tributar um fato extratípico e, assim, criar uma norma jurídica. 

Por outro lado, a interpretação extensiva amplia o núcleo do preceito normativo para tributar 

uma situação implicitamente prevista no tipo legal, sem que, neste expediente, seja necessário 
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criar uma norma. Em outras palavras: ao contrário da analogia, a interpretação extensiva em 

nada viola o princípio da tipicidade.  

Com base nessa diferenciação, Marco Aurélio Greco (2011) postula que, na 

aplicação da norma antiabusiva, há interpretação extensiva e, não, analogia. Isso porque a 

cláusula geral antiabuso não cria um tipo legal. Ela apenas modifica, aprioristicamente, o 

conceito de um tipo legal já posto. Consequentemente, obtém-se a subsunção norma-fato e, 

enfim, possibilita-se tributação do fato ocorrido. Dessarte, não há que se falar em violação da 

tipicidade nem em criação de uma nova norma jurídica (GRECO, 2011).  
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6 UMA NOVA PROPOSTA CLASSIFICATÓRIA: FICÇÃO JURÍDICA 

 

Explanado o posicionamento do professor Marco Aurélio Greco, passa-se ao 

momento do trabalho no qual será explanada uma capitulação jurídica à norma geral antiabuso 

distinta das classificações até aqui apresentadas. A saber, trata-se da natureza de ficção jurídica. 

Para tanto, inicialmente, investigar-se-á a origem histórico-teórica da cláusula antiabusiva. Em 

seguida, indagaremos qual é seu âmbito de atuação e, com base nisso, será indicada a natureza 

jurídica do instituto. Por fim, aferiremos a violabilidade da garantia da tipicidade por essa nova 

concepção.  

 

6.1 Origem histórico-teórica da norma de reação ao abuso de formas 

 

Fundada no critério de abuso de formas, a cláusula geral antiabusiva nasceu no 

Direito Tributário Alemão. Em tal país, a norma de reação ao planejamento tributário abusivo 

é, atualmente, o §42, do Código Tributário (Abgabenordnung – AO), redigido em 2008 

(FLÁVIO NETO, 2011). Contudo, o primeiro dispositivo da legislação germânica a tutelar a 

matéria foi o §5º, do Código Tributário Imperial (Reichsabgabenordnung – RAO), positivado 

em 1919 (FLÁVIO NETO, 2011). Sua finalidade original era permitir a exação em hipóteses 

em que a consideração econômica e a simulação se mostrassem insuficientes13 (SCHOEURI, 

2015). Tratava-se, portanto, de um mecanismo de aplicabilidade residual14 (SCHOEURI, 

2015). 

Leciona Luís Flávio Neto (2011) que a normatização do §5º, do RAO, permitiu o 

uso da Jurisprudência dos Interesses pelos aplicadores do direito. Depreende-se dos 

ensinamentos de Leonardo Alvim (2019) e de Philipp Heck (1947) que o cerne da 

Jurisprudência dos Interesses é a investigação do interesse protegido pela norma jurídica, de 

modo a conhecê-la em sua profundidade. Assim, permite-se ao intérprete, com base no interesse 

identificado, corrigir a literalidade do texto legal15. No entanto, salienta-se que, nesse 

 
13 Como bem explica o professor Luís Eduardo Schoueri (2015), a constatação da existência de abuso de formas 
se orientou, na Alemanha, pelos seguintes critérios: (i) estrutura negocial inusual; (ii) falta de motivação econômica 

para a estrutura; (iii) existência de outra estrutura imediatamente necessária para tanto; (iv) estrutura casuística, 

difícil, não natural, superficial ou contraditória, de modo a dar menor importâncias às suas finalidades econômicas 

típicas.  
14 Importante registrar que, conforme os ensinamentos de Schoeuri (2015), o recurso ao abuso de formas pode ser 

mais frequente em outros sistemas jurídicos. A título de exemplo, cita-se Portugal, onde o abuso de formas é 

continuamente utilizado devido à rejeição da tese da consideração econômica. 
15 Inclusive, Leonardo Alvim (2019) leciona que essa possibilidade de correção da norma pelo aplicador do direito 

remonta a Jurisprudência dos Conceitos. Explique-se. Apesar de tal teoria postular uma elaboração de conceitos 

desconectados da realidade, permite-se ao intérprete usá-los para inferir novas normas jurídicas (LARENZ, 2014 
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expediente, o hermeneuta está subordinado à lei e aos conceitos definidos em normas jurídicas 

(ALVIM, 2019). Por derradeiro, importante registrar que, originariamente, a Jurisprudência 

dos Interesses em nada se atrela à ideologia nazista (ALVIM, 2019; SCHOUERI, 2014).  

A relação entre a Jurisprudência dos Interesses e a norma antiabuso alemã pode ser 

percebida na obra dos doutrinadores germânicos Joachim Lang e Klaus Tipke. Os autores 

(2008, p. 333) expressamente declaram que “a finalidade do §42 AO [cláusula antiabusiva 

alemã] é realizar o objetivo de uma lei tributária”. Em outro momento, Lang e Tipke (2008, p. 

333) sustentam que há abuso de formas16 quando: 

 
o destinatário da norma configura uma situação de fato de tal modo que uma 

consequência jurídica desfavorável, que lhe deve caber segundo o escopo da lei, não 

ocorre, ou ele, contra o escopo da lei, provoca uma consequência jurídica para si 

favorável, por exemplo, uma subvenção ou uma vantagem fiscal (grifo nosso). 

 

Neste segundo excerto, vê-se que a constatação do abuso de formas envolve uma 

violação do escopo da lei, isto é, da finalidade ou do interesse protegido pela norma.  

Portanto, é notório que o contexto histórico-teórico de nascimento da norma geral 

antiabuso (na perspectiva de combate ao abuso de formas) foi o momento da história alemã em 

que predominava a Jurisprudência dos Interesses.  

 

6.2 Âmbito de atuação da norma geral antiabuso 

 

O advento da norma antiabuso sob a influência da Jurisprudência dos Interesses 

sugere que sua aplicação se daria no âmbito normativo. Inclusive, os posicionamentos de 

Alberto Xavier e de Marco Aurélio Greco, já explanados, partem de tal pensamento. Afinal, 

tanto o catedrático português como o professor brasileiro conferem à cláusula antiabusiva uma 

aplicabilidade incidente sobre a norma. O primeiro se apoia na integração analógica e o segundo 

se funda na interpretação extensiva, sendo, ambas, mecanismos de correção do texto normativo.  

Não é essa, todavia, a concepção de Klaus Tipke (2008) e de Leonardo Alvim 

(2019) sobre o assunto. Esses professores sustentam que o âmbito de atuação da norma geral 

 
apud ALVIM, 2019; WIEACKER, 1967 apud ALVIM, 2019). Logo a Jurisprudência dos Conceitos não é, no 

sentido aqui adotado, formalista, na medida em que não há, em seus ideais, uma severa limitação da liberdade do 

intérprete.  
16 Lang e Tipke (2008) ainda lecionam que a jurisprudência do Tribunal Federal Financeiro alemão 

(Bundesfinanzhof – BFH) pacificou que há três requisitos cumulativos à caracterização do abuso de formas, quais 

sejam: a forma jurídica é (i) descabida; (ii) se presta à redução de tributos e (iii) não está justificada por razões 

econômicas. Contudo, registre-se que, segundo Luís Flávio Neto (2011), havendo os dois primeiros requisitos, 

presume-se juris tantum a existência do último. Desse modo, é do contribuinte o ônus de provar que há uma razão 

extraeconômica na estrutura negocial escolhida.  
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antiabuso é, em verdade, fático. Nesse sentido, Lang e Tipke (2008, p. 339) explicam que a 

forma de aplicação da cláusula antiabusiva é esta: “[...] no lugar da verdadeira situação de fato 

deve-se colocar uma situação de fato apropriada e associar esta situação de fato ao preceito 

legal” (grifo nosso).  Isso significa que, antes de finalizar a subsunção da conduta à norma, faz-

se uma reconfiguração da situação de fato, tornando-a adequada à hipótese de incidência 

(LANG, TIPKE, 2008).  

Paralelamente, Leonardo Alvim (2019, p. 10) explica que, para que se saiba o 

verdadeiro âmbito de atuação da cláusula antiabusiva, deve-se responder à seguinte pergunta: 

 
[...] a norma antiabuso altera a norma de incidência tributária para que ela passe a 

prever como situação impositiva fatos ou negócios jurídicos originariamente não 

previstos ou a norma antiabuso requalifica a situação fática ou o negócio jurídico 

praticado pelo contribuinte para considerá-los como se fossem fatos ou negócios 

jurídicos acobertados pela norma impositiva originária? 

 

Em outras palavras: deve-se aferir se a norma de reação ao planejamento tributário 

abusivo atinge a norma impositiva (modificando a hipótese de incidência) ou atinge os fatos 

(requalificando-os).  

No intuito de responder a esse questionamento, Alvim (2019) propõe uma reflexão 

sobre o princípio da isonomia e sobre os julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (CARF). O raciocínio é, em linhas gerais, este: se a cláusula antiabuso modifica a norma 

impositiva, todos os contribuintes que realizarem o negócio jurídico inserido na hipótese de 

incidência darão surgimento à obrigação tributária (ALVIM, 2019). Entretanto, as decisões do 

CARF não são nesse sentido. Quando aplica a norma antiabuso, o CARF apenas requalifica os 

fatos ocorridos, sem que isso implique numa modificação na norma impositiva. Em 

consonância com isso, o professor Alvim (2019, p. 10) declara que:  

 

[...] basta observar casos corriqueiros discutidos no CARF para concluir que não 
existe alteração da norma impositiva. Quando o tribunal administrativo requalifica o 

pagamento de debêntures a sócios como sendo distribuição de lucros, a emissão de 

debêntures continua sendo, na norma impositiva do Imposto de Renda, artigo 462, I, 

do RIR/99, uma hipótese de dedução do lucro líquido. Da mesma forma, quando o 

CARF  desconsiderava o ágio obtido na compra e venda realizada entre partes não 

dependentes, o artigo 7º, III, do Decreto-lei n.º 1.598/77 continuava permitindo que o 

ágio fosse amortizado até a sua vedação expressa no artigo 22, da Lei n.º 12.973/14. 

Em ambos os casos, o tribunal administrativo atuou apenas no âmbito fático sem 

interferir na norma tributária. 

 

Por fim, o autor arremata:  

 

Mesmo que se admita a existência de uma regra tributária “X” que preveja um 

conceito (X=A) que permita apenas margens de indeterminação decorrentes apenas e 

tão somente da linguagem (A=A+ ou A-), esse formato de norma tributária em nada 
impediria a desconsideração, qualificação, requalificação dos negócios jurídicos 
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praticados pelo contribuinte, na medida em que a regra tributária “X” restaria intacta. 

A norma antiabuso, no exemplo dado, não muda a regra tributária “X = A+” para que 
ela se torne “X = A+ + B”. A norma antiabuso requalifica a conduta apontada como 

“B” pelo contribuinte como sendo “A+” especificamente naquela situação concreta 

em que se identificou o abuso, permanecendo a norma impositiva como sendo “A+” 

(ALVIM, 2019, p. 10/11).  

 

Com base nessas reflexões de Leonardo Alvim, pode-se colacionar o 

posicionamento de Lang e de Tipke sobre o tema-problema desta pesquisa. Para os autores 

(2008), a cláusula antiabusiva realiza uma ficção de uma adequada situação de fato. Por meio 

dela “[...] o aplicador do direito está autorizado a colocar no lugar da situação de fato verdadeira 

uma situação de fato ‘adequada aos acontecimentos econômicos’” (LANG, TIPKE, 2008, p. 

335). Por essa razão, nota-se que, no entender de Lang e de Tipke, a natureza jurídica da norma 

geral antiabuso é de ficção jurídica. E, nesse ponto, vale dizer que Joachim Lang e Klaus Tipke 

são acompanhados por outros doutrinadores germânicos, como Hans-Jurgen Papier e Heinrich 

Wilhelm Kruse (SCHOUERI, 2010).  

Há de se ressaltar que, nas obras que constituem o referencial teórico deste trabalho, 

os autores se utilizam do termo ficção para explicar a norma antiabusiva. Alberto Xavier (2001, 

p. 151) expressamente afirma que a cláusula antiabusiva pretende tributar “[...] não um ato, 

negócio ou contrato efetivamente celebrado, mas um fato hipotético, um fato por ficção legal 

[...]” (grifo nosso). Marco Aurélio Greco (2011), por seu turno, declara que a norma antiabuso 

ficciona a ocorrência do fato gerador.  

Diante disso, constata-se que o entendimento de que a norma geral antiabusiva tem 

a natureza jurídica de ficção é, de fato, plausível. Isso posto, é necessário que se reflita se tal 

concepção impacta na relação entre a cláusula antiabuso e a garantia da tipicidade. Ao 

tematizar essa matéria, Leonardo Alvim (2019, p. 5/6) sustenta que o princípio da legalidade 

estrita não é inconciliável “[...] nem com uma interpretação econômica, nem com a 

possibilidade de desconsideração, qualificação ou requalificação dos negócios jurídicos 

praticados pelo contribuinte, típicos de uma norma antiabuso”. O argumento do autor é a 

suprarreferida constatação de que a reação ao abuso de formas não altera a norma impositiva. 

Sendo assim, pela concatenação das ideias de Klaus Tipke, Joachim Lang e 

Leonardo Alvim, pode ser extraída uma nova concepção sobre a norma geral antiabuso.  Nesse 

novo entendimento, a cláusula antiabusiva deve ser visualizada como uma norma que incide 

exclusivamente sobre os fatos em apreciação pelo aplicador do direito. Por meio dela, permite-

se a requalificação do fato eivado de abuso de formas, para, posteriormente, subsumi-lo à 

hipótese de incidência. Nesse expediente não há, portanto, uma alteração da norma impositiva, 

razão pela qual não há violação ao princípio da tipicidade.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse conjunto de ideias apresentadas nos permite concluir que a questão da natureza 

jurídica da norma geral antiabuso não pode ser resolvida como uma simples obviedade. Há, ao 

menos, três posicionamentos sobre a matéria que partem de premissas teóricas sólidas e 

possuem defensores consagrados na academia jurídico-tributária. 

No presente trabalho, buscou-se, de início, demonstrar a relevância jurídica da 

temática. Observou-se que a capitulação da cláusula antiabusiva pode vir a colidir com 

princípios constitucionais relevantes para o sistema jurídico brasileiro, quais sejam: o princípio 

da isonomia e o princípio da concorrência. 

Em seguida, com o fito de cumprir o primeiro objetivo do trabalho, foram 

explanadas as premissas teóricas de Alberto Xavier e de Marco Aurélio Greco. O primeiro 

como representante da doutrina formalista do Direito Tributário (que limita severamente a 

liberdade do intérprete) e o segundo como representante da doutrina antiformalista do Direito 

Tributário (que confere maior liberdade ao intérprete).  

Por um lado, explanou-se que Xavier orienta sua teoria pela primazia da tipicidade 

estrutural. Tem ela o condão de, na qualidade de norma de aplicabilidade imediata e de eficácia 

plena, salvaguardar os direitos fundamentais da propriedade e da liberdade econômica contra a 

fiscalização do Estado, bem como evitar o autoritarismo. Dentre seus corolários, destacou-se o 

subprincípio numerus clausus, que confere taxatividade ao rol de tributos.  

Por outro lado, explicou-se que Greco inaugura o antiformalismo substancialista, 

que propugna a importância à variável social, de modo a inserir questões de mérito na análise 

do fenômeno da tributação. Nesse sentido, demonstrou-se que o princípio da capacidade 

contributiva deve ter uma eficácia positiva, como um vetor de alcance da legislação a ser 

aplicado também pelo hermeneuta. Como consequência da substituição da sociedade antiga 

pela sociedade moderna, discorremos sobre a importância da visão funcional do direito na 

doutrina de Greco.  

Feita a digressão sobre as premissas teóricas dos autores, procurou-se descrever o 

posicionamento de cada um dos autores sobre a natureza jurídica da norma geral antiabusiva, 

com a finalidade de executar o segundo objetivo específico. Na linha do catedrático português, 

a cláusula antiabuso tem a natureza de analogia, pois busca colmatar lacunas por meio da 

criação de novas hipóteses de incidência. Na diretriz do professor brasileiro, a norma 

antiabusiva tem a natureza de interpretação extensiva, pois apenas amplia o conceito dos tipos 

já vigentes.  
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Contudo, a investigação nos mostrou que o posicionamento de Alberto Xavier de 

Marco Aurélio Greco acerca da natureza jurídica da cláusula geral antiabusiva está em 

dissonância com as origens histórico-teóricas do instituto e com seu âmbito de atuação. Como 

dito, as análises de Xavier e Greco se atém exclusivamente à parte normativa da discussão, 

enquanto o verdadeiro âmbito de atuação da norma antiabuso é fático, com fundamento nas 

obras de Leonardo Alvim, Joachim Lang e Klaus Tipke. Dessa forma, quanto à questão 

norteadora desta pesquisa, propõe-se que a natureza jurídica da norma geral antiabuso é de 

tributação por ficção. Disso decorre que as hipóteses da pesquisa foram refutadas.  

No que tangencia a eventuais perspectivas para pesquisas futuras, sugere-se que a 

academia jurídico-tributária se dedique em investigar a validade jurídica do uso da ficção para 

a tributação. Embora, de fato, haja alguns autores que mencionem esta temática, não há um 

aprofundamento doutrinário a seu respeito. Ademais, recomenda-se que os próximos trabalhos 

busquem abordar a temática de maneira, na medida do possível, avalorativa. Cremos que, 

somente dessa forma, o debate da doutrina brasileira acerca do planejamento tributário abusivo 

irá progredir.  
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