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1. Introdução 

 

Não é novidade que as pessoas jurídicas partilham o interesse 

de estruturar suas atividades empresariais de modo a reduzir a elevada 

carga tributária a qual estão submetidas. Inclusive, tal pretensão, longe 

de ser considerada uma infração, é um direito garantido ao contribuinte, 

desde que realizada em conformidade com os ditames legais. 

Mecanismo para executar essa redução nos encargos fiscais é 

o planejamento tributário (práticas elisivas), consistentes em operações 

lícitas realizadas em momento anterior ao surgimento da obrigação 

tributária. Sendo certo que tais práticas poderão ser desconsideras pelo 

Fisco quando descumprido o seu pressuposto de validade, qual seja, a 

licitude na operação por ausência de fraude ou simulação. 

Entretanto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 

CARF, com o advento da Lei Complementar n.º 104/2001, que 

introduziu o polêmico parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário 

Nacional, também vem exigindo como requisito para não desconsiderar 

um planejamento tributário a presença de propósito negocial. 



 

2 
 

Dentro desse cenário, mas longe de esgotar os debates 

inerentes à teoria do propósito negocial (business purpose test), bem 

como sobre a adequada interpretação do parágrafo único do artigo 116 

do CTN, este breve ensaio tem o escopo de avaliar se essa teoria 

realmente poderia estar sendo exigida pelo órgão administrativo, ainda 

que indiretamente, como requisito para considerar válido determinado 

planejamento tributário. 

 

2. O propósito negocial e o entendimento do CARF 

 

O CARF vem impondo como limites para a realização de um 

planejamento tributário a observância cumulativa dos seguintes 

pressupostos: (i) licitude nas operações, o que engloba a ausência de 

fraude ou simulação; (ii) ausência de abuso de direito ou de forma e; (iii) 

presença de propósito negocial (business purpose test). 

A origem deste último pressuposto adveio do julgamento do 

caso Gregory x Helvering em 1935, realizado nos Estados Unidos, onde 

se adota o sistema da common law. Na oportunidade, a Suprema Corte 

norte-americana manteve a decisão proferida pelo Magistrado Learned 

Hand, que desconsiderou a reorganização societária realizada pela 

contribuinte, Sra. Gregory, consistente na criação de uma nova pessoa 

jurídica para obter vantagens fiscais, pois apesar de ser reconhecido o 

direito do sujeito passivo optar pela alternativa que lhe atraia a carga 

tributária mais vantajosa, no caso ficou comprovada que a constituição 

da nova sociedade (que foi extinta seis dias após a operação) não teve 
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qualquer objetivo negocial, mas tão somente o fim de camuflar a 

distribuição de dividendos que seria tributada via imposto de renda. 

Com base nesse julgamento, então, surgiu a teoria do 

propósito negocial, segundo a qual, no entendimento do CARF e das 

autoridades fazendárias, os negócios ou atos jurídicos realizados pelo 

sujeito passivo deveriam ter uma justificativa econômica, tal como o 

aperfeiçoamento da atividade empresarial (por exemplo, expandindo o 

negócio e gerando empregos), de modo que se almejassem tão 

somente a economia de tributos, mesmo que praticados de forma lícita 

(elisiva), seriam desconsiderados. 

Assim, se uma empresa, por exemplo, praticasse um ato 

atípico, consistente em uma conduta estranha à normalidade da 

atividade empresarial, não obstante dentro da legalidade, que lhe 

gerasse benefícios fiscais, este seria desconsiderado e tributado como 

se tivesse sido efetuado da forma rotineira e certamente mais onerosa. 

Esta teoria, supostamente, encontra amparo legal no direito 

brasileiro no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário 

Nacional, cujo teor vale transcrever: 

 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos: 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001). 

(Grifou-se) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
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Consoante se depreende da parte final do dispositivo, é 

necessária a existência de uma lei ordinária regulando o procedimento 

para se desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados de forma 

simulada. Assim, em um primeiro momento, foi editada a Medida 

Provisória n.º 66 de 2002, a qual expressamente exigia a presença de 

propósito negocial no planejamento tributário (artigo 14, § 1º, inciso I1), 

entretanto, tal disposição não foi incorporada na legislação brasileira, 

posto que o Congresso Nacional a vetou quando da publicação da Lei 

n.º 10.637 de dezembro de 2002. 

Não obstante a não conversão daquele instituto em lei, 

portanto, da inexistência da teoria do propósito negocial no ordenamento 

jurídico brasileiro, grande parte das autoridades fazendárias, bem como 

o CARF, interpretam o art. 116, parágrafo único, do CTN, como uma 

norma geral antielisiva, onde se exige a presença desse propósito para 

validar um planejamento tributário. 

No entanto, tal interpretação aparenta estar sendo adotada por 

razões estritamente arrecadatórias, sem qualquer amparo legal e em 

prol do interesse fazendário. 

Na verdade, da leitura atenta do supracitado dispositivo é 

possível constatar que se trata de uma norma antievasiva (ou elusiva 

como defendem alguns autores) e não elisiva, direcionada a 

                                                 
1 Art. 14.  São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que 
visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a 
ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária. 
§ 1º  Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em 
conta, entre outras, a ocorrência de: 
I - falta de propósito negocial; ou 

II - abuso de forma. 
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desconstituição dos atos praticados de forma simulada2, ou seja, 

contrários à lei, o que acabou por reforçar o enunciado do artigo 149, 

VII, do Código Tributário Nacional3. 

Em momento algum tal disposição prescreve sobre a 

impossibilidade de realização de planejamentos tributários com a 

finalidade exclusiva de reduzir os encargos ficais. Busca-se, como dito, 

desconstituir o ato aparente e tributar o dissimulado (efetivo), visto que 

para o direito tributário o que tem relevância é o que efetivamente 

ocorreu no campo fático. 

Nesse aspecto, imperioso ressaltar que na própria decisão que 

deu origem ao business purpose test a Corte norte-americana 

considerou a reorganização societária realizada pela Sra. Gregory como 

uma espécie de simulação fiscal. 

Do ponto de vista legal, portanto, não há qualquer justificativa 

para que o Fisco desconsidere um planejamento tributário pelo simples 

fato de afastar a incidência de uma norma jurídica tributária ou abrandar 

a tributação incidente. O contribuinte, amparado pelo princípio da livre 

iniciativa (artigo 170 da Constituição Federal), tem ampla autonomia 

para organizar seu negócio da maneira mais benéfica possível (desde 

que respeitadas as diretrizes legais), sendo, inclusive, dever do 

                                                 
2 Importante lembrar que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance dos institutos e formas do direito privado, conforme artigo 110 do Código 
Tributário Nacional, razão pela qual o conceito do que vem a ser um negócio 
simulado deve ser extraído do parágrafo primeiro do artigo 167 do Código Civil. 
3 O artigo 149, VII, do CTN, já prevê a possibilidade de o Fisco efetuar o lançamento 
de ofício quando constatar que o sujeito passivo agiu de forma dolosa, fraudulenta 
ou simulada. 
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administrador buscar essa otimização de gastos (artigo 153 e 154 da Lei 

n.º 6.404/764), o que, por óbvio, engloba a redução da carga tributária. 

A defesa do propósito negocial viola o princípio da legalidade, 

previsto de forma genérica no artigo 5º, II, da Constituição Federal e de 

maneira específica quanto à matéria tributária no artigo 150, I, bem 

como acarreta na insegurança jurídica, tendo em vista o elevado grau de 

subjetivismo que se estaria concedendo às autoridades fiscais para 

desconsiderarem qualquer planejamento tributário praticado pelo 

contribuinte. Outrossim, não se cogite a possibilidade de utilizar da 

analogia para aplicar a legislação tributária, porquanto o Código 

Tributário Nacional, em seu artigo 108, § 1º, é expresso ao vedar a sua 

utilização para a cobrança de tributos. 

Vale destacar, ainda, que de certo modo a própria finalidade de 

pagar menos tributos pode ser caracterizada como propósito negocial, 

na medida em que a redução dos encargos fiscais acarreta em maiores 

possibilidades de investimento no próprio negócio (como a contratação 

de novos funcionários) e, consequentemente no aperfeiçoamento da 

atividade empresarial desenvolvida. 

Por derradeiro, mesmo que se entenda que o artigo 116, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional, seja uma norma geral 

antielisiva, a qual de amparo legal a exigência do propósito negocial nos 

planejamentos tributários, certo é que sua eficácia depende da criação 

                                                 
4 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas 
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração dos seus próprios negócios. 
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe 
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências 
do bem público e da função social da empresa. 
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da mencionada lei ordinária a que se refere à parte final de seu 

enunciado. 

  

3. Conclusão 

 

Não obstante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 

CARF, com base no artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional, imponha como limite de validade para um planejamento 

tributário a presença de propósito negocial, no sentido de que as 

operações realizadas pelo contribuinte não podem visar exclusivamente 

à redução ou não incidência tributária, pensamos que esse instituto não 

encontra amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro. 

Além de violar o princípio da legalidade, o propósito negocial, 

na definição empregada pelo órgão administrativo, confronta o direito do 

contribuinte estruturar seu negócio da maneira que for mais vantajosa à 

sua atividade empresarial (garantido pelo princípio da livre iniciativa) e 

também gera insegurança jurídica. 

Outrossim, percebemos certa diferença na aplicação da teoria 

do propósito negocial pelo judiciário norte-americano e pelas decisões 

do CARF, vez que na primeira se esclareceu que o sujeito passivo tem 

direito de organizar suas atividades com objetivo de suportar menos 

tributos, enquanto nessas últimas essa exclusiva pretensão poderia 

ensejar a desconsideração do ato ou negócio praticado. 

Por fim, como dito alhures, o presente ensaio não objetiva 

encerrar as discussões inerentes à teoria do propósito negocial, bem 

como sobre a correta interpretação do controverso parágrafo único do 
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artigo 116 do Código Tributário Nacional, mas tão somente compreender 

que apesar da referida teoria não encontrar amparo no direito brasileiro, 

a mesma vem sendo exigida, ainda que indiretamente, pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais – CARF como pressuposto para 

validar um planejamento tributário. 
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