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DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE
HELENILSON CUNHA PONTES

1) Como é possível conceituar o "efeito de confisco", para fins de
aplicação do art. 150, IV, da CF? Em que tributos e em que casos
ele pode ocorrer? As penalidades estão sujeitas à vedação desse
efeito?
A tributação funda-se na idéia segundo a qual a aqulSlçao, a
manutenção ou a mera circulação de riqueza constituem fatos jurídicos
reveladores da aptidão de todos para custearem as despesas públicas
incorridas com a satisfação das necessidades coletivas. Também é
pressuposto à idéia de tributação o postulado segundo o qual a
contribuição de cada indivíduo deve ser proporcional à riqueza que o
mesmo adquire, possui ou meramente põe em circulação. Essas idéias
encarnam um verdadeiro ideal de justiça tributária que nenhuma ordem
jurídica ocidental ousa negar expressamente.
O tributo, nessa medida, constitui a contribuição patrimonial
individual que permite o convívio coletivo organizado através de uma
entidade chamada Estado. O tributo é o instrumento que permite a
existência material do Estado; vale dizer, o tributo encama o dever
patrimonial que os indivíduos devem suportar para viverem em
cole ti vidade. 1
<'> Segundo Adam Smith (Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza
das nações, trad. Luís Cristóvão de Aguiar, 2. ed., Lisboa : Fundação
Calouste Gulbenkian, 1989, vol. II, p. 485-489) quatro são os princípios que
devem nortear a exigência dos impostos em geral: qualidade, certeza,
conveniência de pagamento e economia na cobrança, assim definidos: a)
qualidade: os súditos de todos os Estados devem contribuir para a manutenção
do governo, quanto possível, em proporção das respectivas capacidades, isto
é, em proporção do rédito que respectivamente usufruem sob a proteção do
Estado; b) certeza: o imposto que todo indivíduo é obrigado a pagar deve
ser certo e não arbitrário; c) conveniência de pagamento: todo imposto deve

@
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE
HELENILSON CUNHA PONTES

1) Como é possível conceituar o "efeito de confisco", para fins de
aplicação do art. 150, IV, da CF? Em que tributos e em que casos
ele pode ocorrer? As penalidades estão sujeitas à vedação desse
efeito?
A tributação funda-se na idéia segundo a qual a aqulSlçao, a
manutenção ou a mera circulação de riqueza constituem fatos jurídicos
reveladores da aptidão de todos para custearem as despesas públicas
incorridas com a satisfação das necessidades coletivas. Também é
pressuposto à idéia de tributação o postulado segundo o qual a
contribuição de cada indivíduo deve ser proporcional à riqueza que o
mesmo adquire, possui ou meramente põe em circulação. Essas idéias
encarnam um verdadeiro ideal de justiça tributária que nenhuma ordem
jurídica ocidental ousa negar expressamente.
O tributo, nessa medida, constitui a contribuição patrimonial
individual que permite o convívio coletivo organizado através de uma
entidade chamada Estado. O tributo é o instrumento que permite a
existência material do Estado; vale dizer, o tributo encarna o dever
patrimonial que os indivíduos devem suportar para viverem em
coletividade. 1
(J)

Segundo Adam Smith (Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza
das nações, trad. Luís Cristóvão de Aguiar, 2. ed., Lisboa : Fundação
Calouste Gulbenkian , 1989, vol. li, p. 485-489) quatro são os princípios que
devem nortear a exigência dos impostos em geral: qualidade, certeza,
conveniência de pagamento e economia na cobrança, assim definidos: a)
qualidade: os súditos de todos os Estados devem contribuir para a manutenção
do governo, quanto possível , em proporção das respectivas capacidades, isto
é, em proporção do rédito que respectivamente usufruem sob a proteção do
Estado; b) certeza: o imposto que todo indivíduo é obrigado a pagar deve
ser certo e não arbitrário; c) conveniência de pagamento: todo imposto deve

DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONTRIBUINTE

367

Contudo, a definição da medida do dever tributário (patrimonial)
que cada indivíduo deve suportar para custear as despesas gerais do
Estado não constitui um dado prévio, mas algo que é construído
historicamente, a partir (e dentro) do processo político vivido por cada
diferente sociedade. Vale dizer, é a experiência política de cada povo
que estabelece os parâmetros para a definição da medida da carga
tributária que deve ser suportada pelos indivíduos. A garantia constitucional do princípio da estrita legalidade tributária transforma, assim,
o Poder Legislativo no agente político responsável, ao fim e ao cabo,
pelo estabelecimento daquela medida.
O excesso na fixação dessa medida conduz ao que se denomina
"confisco". Sampaio Dória afirma que "o poder tributário, legítimo, se
desnatura em confisco, vedado, quando o imposto absorva substancial
parcela da propriedade ou a totalidade da renda do indivíduo ou da
empresa". 2 Tal ensinamento deixa claro que "confisco" é termo que
se define não estruturalmente, mas funcionalmente, isto é, mais
importante do que conceituar "confisco" é estabelecer notas que
permitam identificar, com razoável segurança, o "efeito confiscatório".
Em outras palavras, constitui tarefa mais simples verificar, na realidade, quando ocorre o efeito confiscatório do que estabelecer a priori um
conceito de confisco, válido universalmente.
O legislador constituinte brasileiro foi sábio, pois ao invés de
definir estruturalmente o confisco, tarefa reconhecidamente difícil e
perigosa, preferiu discipliná-lo como um fenômeno real, isto é, pelo
efeito que gera.
Os recolhimentos tributários, em geral, representam uma afirmação do princípio da capacidade contributiva e da igualdade, isto é, são
instrumentos na busca de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3. 0 ,
I, CF). O dever tributário encama, portanto, um ideal libertário, de
justiça social e de solidariedade, longe, portanto, de gerar uma
pretensão indenizatória. O dever tributário não representa uma limitação à propriedade, mas um ônus por ela suportado, no quadro de um
Estado Democrático de Direito.
ser lançado no tempo ou modo mais provável de ser conveniente para o
contribuinte o pagar; d) economia na cobrança: todo imposto deve ser
arquitetado tão bem que tire o mínimo possível do bolso das pessoas.
<"> Direito constitucional tributário e "due process of hlll' ", Rio de Janeiro :

Forense, 1986, p. 195.
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O ônus tributário, todavia, não pode conduzir a um aniquilamento
do direito de propriedade sobre o qual recai, porque se isso ocorrer o
tributo terá se transformado em instrumento de negação do direito de
propriedade. Vale lembrar que o tributo constitui um "instrumento" na
busca de uma sociedade livre, justa e solidária e não um fim em si
mesmo.
O ônus tributário se apóia constitucionalmente nos princípios da
capacidade contributiva e da igualdade; contudo o direito de propriedade também é garantido constitucionalmente. Logo, compete ao
legislador "sopesar" a carga eficacial desses dois comandos constitucionais, de modo a evitar que o tributo venha a representar não um ônus
para a propriedade, mas uma negação do direito de propriedade, através
do que o Texto Constitucional denomina "efeito de confisco".
Não há dúvida de que ocorre o "efeito de confisco" quando o
tributo retira a totalidade da renda do indivíduo ou da empresa, ou
quando a carga tributária atinge um nível tão alto que compromete a
própria geração da "mais valia" pela fonte produtora de riqueza
(empresa). Tal constatação, todavia, permite que o "efeito de confisco"
possa ser analisado também globalmente, isto é, visualizando-se o
conjunto das incidências e não apenas cada uma isoladamente, já que,
por exigência do princípio da racionalidade da tributação, 3 o sistema
tributário não deve ser um amontoado de casos empíricos alçados à
condição de fatos geradores do dever tributário. Portanto, o "efeito
confisco" também pode ser constatado a partir de uma visão global das
incidências tributárias.
Sem prejuízo dessa visão panorâmica do sistema tributário, o
"efeito de confisco" também pode ser aferido isoladamente a partir de
cada incidência tributária específica. Para tanto, como bem lembrou
Sampaio Dória, deve-se divisar o imposto proibitivo, instrumento de
que o Estado se utiliza para alcançar finalidades de interesse público,
do imposto confiscatório.
CJJ

Segundo Enrico de Mitta (Interesse fiscale e tutela dei contribuente - Le
garanzie costituzionali, 3. ed., Milano : Giuffre, 1995, p. 43), a racionalidade
da tributação exige: a) a existência de um vínculo efetivo entre a prestação
imposta e o pressuposto econômico considerado; e b) a coerência entre as
múltiplas hipóteses de incidência previstas na lei tributária e o pressuposto
econômico eleito, de modo que a descrição legal da imposição tributária não
seja um mero amontoado de casos empíricos.
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O imposto proibitivo, para se afigurar constitucional, deve,
todavia, preencher duas condições básicas: a) o objetivo buscado com
a sua instituição deve estar dentro do rol de competências do ente
político que o instituiu; e b) se objetivar coibir alguma atividade, esta
deve se revelar realmente prejudicial e nociva à coletividade, de modo
que a tributação proibitiva não constitua mero disfarce ou subterfúgio
para o exercício de um poder vedado ao Legislativo. 4
Logo, nem sempre um imposto que albergue uma carga tributária
alta gera, desde logo, um "efeito confiscatório"; outros ingredientes
devem entrar na análise, como por exemplo o "peso" assumido pelo
objetivo de interesse público que justifica a existência de um alto nível
de imposição tributária, em um caso específico. É o conjunto de
circunstâncias fáticas e jurídicas que vai nortear o "balanceamento"
entre o "peso" assumido concretamente pela finalidade de interesse
público utilizada pelo ente tributante para justificar um alto nível de
imposição tributária, relativamente a uma incidência especial, e o
"peso" assumido pelo direito de propriedade ou qualquer dos outros
direitos, interesses ou garantias constitucionais limitados ou alcançados
por aquela exigência tributária proibitiva.
Os "impostos proibitivos" objetivam, através de uma alta imposição tributária, o desestímulo de certas atividades que, embora lícitas,
não se coadunam com o quadro geral das finalidades buscadas e
protegidas pela ordem jurídica, quadro esse que definirá, ao fim e ao
cabo, qual o "interesse público" a ser perseguido pelos entes estatais.
Daí por que o conceito de imposto proibitivo aplica-se mais perfeitamente aos impostos sobre a circulação e o consumo. Já a designação
"imposto confiscatório" é útil para qualificar o desfiguramento dos
impostos diretos, que atuem imediatamente sobre a renda ou patrimônio e, excepcionalmente, sobre a circulação forçada das riquezas
(imposto de transmissão causa mortis). 5
Assim sendo, pode-se afirmar que o tributo gera "efeito de confisco"
quando, incidindo sobre a propriedade diretamente (renda ou patrimônio), absorve-lhe parcela substancial ou a compromete como fonte
produtora de riqueza, nos casos em que assume tal condição (empresa) .
<•> Direito constitucional tributá rio e "due process of /aw", op. cit. , p. 190-191.
<5 >

Sampaio Dóri a, Direito constitucional tributário e "due process of /aw",
p. 200 .
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Se o tributo não deve gerar "efeito de confisco", afortiori a sanção
tributária não o deve, uma vez que essa nada mais é do que um
instrumento de intimidação institucional que objetiva o cumprimento
dos desideratos buscados pela ordem jurídica através das diferentes
incidências tributárias.

2) A lei complementar pode alterar o conceito de renda para o fim
de atribuir-lhe conformação jurídica que implique tributar apenas
receitas da pessoa jurídica, sem excluir, por exemplo, as despesas
necessárias para a manutenção da fonte produtora?
A Constituição Federal de 1988, ao repartir as competências
tributárias, define- em seu art. 153, III- que compete privativamente
à União cobrar imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza.
O Código Tributário Nacional- CTN, em seu art. 43, prevê que
o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda- assim entendido o produto do capital,
do trabalho ou da combinação de ambos - e de proventos de qualquer
natureza- assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito anterior.
A Constituição e a lei complementar impõem uma expressa
limitação ao legislador ordinário: o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza há de ser cobrado sobre acréscimo patrimonial
e jamais sobre o próprio patrimônio.
A doutrina pátria, em uníssono, ratifica tal entendimento, como
assevera Hugo de Brito Machado:
"Embora doutrinariamente polêmico, o conceito de renda, para
fins tributários, está pacificado. É renda o acréscimo patrimonial. E
como patrimônio é apenas o conjunto de bens de valor econômico,
somente se considera renda o crescimento do patrimônio em sentido
estrito, vale dizer, do patrimônio econômico". 6
O núcleo intangível do conceito de fato gerador do Imposto
de Renda na forma como foi construído pelo legislador constitucional
reside, ao fim e ao cabo, na idéia de acréscimo patrimonial
disponível.
6

<>

Temas de direito tributário , São Paulo : RT, 1994, vol. II, p. 198.
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A necessidade de que o Imposto sobre a Renda incida sobre o
efetivo acréscimo patrimonial tem sede constitucional. O art. 43 do
CTN apenas referenda a exigência constitucional, como há muito já
definiu o Supremo Tribunal Federal, verbis:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
RENDA-CONCEITO. Lei 4.506, de 30.11.1964, art. 38;1 CF/46, art.
15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV; CTN, art. 43.
I - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica
reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo
patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo,
a título oneroso, CF/46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art.
21, IV; CTN, art. 43. art. 38;
li- Inconstitucionalidade do aJt. 38 da Lei 5.506/64, que institui
adicional de 7% de imposto de renda sobre lucros distribuídos (Ac.
Plenário do STF, RExt 117.887-6-SP, Rei. Min. Carlos Velloso).
O Min. Carlos Velloso, por ocasião deste julgamento expressamente afirmou:
"Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido
de que possa existir renda ou provento sem que haja acréscimo
patrimonial, acréscimo patrimonial que ocorre mediante o ingresso ou
o auferimento de algo, a título oneroso".
Em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (RE
172.058-1-SC) declarou a inconstitucionalidade do Imposto sobre o
Lucro Líquido - ILL previsto pela Lei 7.713/88, por incidir sobre
receita que não revestia a natureza de "acréscimo patrimonial
disponível".
No contexto constitucional, "renda" deve constituir acréscimo
patrimonial, que representa o resultado líquido de ingressos e saídas,
isto é, a "mais valia" adquirida, durante um determinado período
de tempo. A definição de renda, como acréscimo patrimonial, contida
no Código Tributário Nacional, apenas exterioriza aquela exigência
constitucional. Logo, lei complementar que, alterando o conceito de
renda, pretenda alcançar receitas que não representem acréscimo
patrimonial disponível não encontra abrigo no art. 153, III, da CF,
pois estaria transformando o imposto sobre a renda em imposto sobre
o patrimônio.

C?)

O art. 38 da Lei 4.506/64 foi revogado pelo Dec.-lei 62/66.
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3) O sigilo bancário do contribuinte é cláusula pétrea? É constitucional a possibilidade de quebra desse sigilo mediante autorização judicial? É compatível com a Constituição norma que autorize
a quebra de sigilo por decisão exclusiva de autoridade administrativa, independente de autorização judicial?
A Constituição Federal brasileira não garante expressamente um
direito fundamental ao sigilo bancário. A proteção desse direito decorre
da inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5.0 , X), bem
como da inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5. 0 , Xll). A doutrina
e a jurisprudência nacionais reconhecem que aqueles direitos fundamentais colocam o sigilo bancário em uma área juridicamente protegida
da atuação estatal e inclusive de outros indivíduos.
A proteção à intimidade e à privacidade assume diferentes
denominações no Direito Comparado. Nos Estados Unidos, existe o
right of privacy; na França, o droit à la privauté ou droit a l'intimité;
na Itália, o diritto alia riservatezza, diritto alia segretezza ou diritto
alia vita privata; na Espanha, o derecho a la intimidad e a la vida
privada; em Portugal, o direito à proteção da intimidade e direito à zona
de intimidade da esfera privada; e na Alemanha, a Privatsphare, a
lntimsphare e a Geheimnisphare (esfera secreta).
Vale lembrar ainda que a proteção à intimidade e o sigilo de dados
encontram-se expressamente previstos na Declaração Universal dos
Direitos do Homem (1948): "Artigo XII. Ninguém será sujeito a
interferências na sua vida privada, na sua família, no seu laçou na sua
correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. 'Toda- pessoa
tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques".
Os direitos fundamentais constituem princípios jurídicos não
somente pela carga axiológica que carregam ou pela dimensão
hieráquico-normativa em que se encontram, mas sobretudo porque
concretizam-se segundo um juízo de sopesamento (Abwiigung), diante
das exigências do caso concreto, característica marcante dos princípios
jurídicos. Vale dizer, são as circunstâncias fáticas e jurídicas dos
diferentes casos concretos que determinarão o peso específico assumido por cada princípio jurídico cujo âmbito de aplicação esteja concretamente em discussão. 8
8
<)

Sobre esta concepção de princípios jurídicos, ver Robert Alexy, Th eorie der
Grundrechte, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994, p. 72-99.
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O conflito entre regras jurídicas, por outro lado, resolve-se
segundo um juízo de validade, em que o afastamento de uma regra
concretamente conflitante com outra exige que o intérprete-aplicador
pronuncie a invalidade da regra afastada, com base em uma outra regra
do sistema jurídico destinada à resolução dos conflitos normativos (lex
posterior derogat legi priori ou lex specialis derogat legi generali).
Os princípios jurídicos (entre os quais se incluem inegavelmente
os direitos fundamentais) constituem mandamentos de otimização
(Optimierungsgebot), isto é, normas que determinam a máxima observância de seus comandos. Todavia, são as circunstâncias fáticas e
jurídicas do caso concreto que definem o sentido e o peso da
normatividade emanada de cada princípio. A superioridade normativa
de um princípio em relação a outro não é um dado prévio, mas
desenvolve-se segundo uma "relação de precedência contingente"
(bedingte Vorrangrelation), isto é, somente pode ser definida a partir
das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto (R. Alexy).
O princípio da proporcionalidade possui uma íntima relação com
os princípios jurídicos, na medida em que constitui a máxima constitucional que viabiliza a concretização ótima desses princípios, definindo o grau de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito que cada um pode impor ao âmbito de eficácia dos demais, em
cada caso historicamente situado.
Como direito fundamental que é, o sigilo bancário tem o seu
alcance limitado pelos demais direitos, garantias e interesses protegidos
e almejados constitucionalmente. Vale dizer, a proteção da intimidade,
privacidade e, por conseguinte, do sigilo bancário, deve "conviver"
com os demais comandos constitucionais, de modo a que a proteção
de um direito fundamental não frustre o alcance dos demais comandos
constitucionais. Essa é uma exigência do cânone dogmático da unidade
da Constituição e que se viabilza através do princípio da proporcionalidade em sentido lato.
Segundo Robert Alexy, os direitos fundamentais constituem normas jurídicas que representam "mandamentos de otimização", isto é, são
princípios constitucionais protegidos prima facie e que determinam a
maior efetividade possível de seus comandos normativos. Em outras
palavras, os direitos fundamentais asseguram liberdades constitucionais
que, uma vez protegidas prima facie contra investidas do Estado (e
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contemporaneamente também de particulares),9 apenas podem ter seu
alcance limitado por razões jurídicas que atendam às exigências
normativas do princípio da proporcionalidade em sentido lato.
A construção teórica da proporcionalidade como princípio jurídico limitador das atividades estatais foi obra do labor criativo desenvolvido pelos membros do Tribunal Constitucional Federal alemão, na
segunda metade deste século. A afirmação desse princípio decorreu em
grande medida da preocupação da Corte Constitucional alemã com o
arbítrio no exercício do poder estatal, seja Executivo, seja Legislativo,
e simultaneamente com uma progressiva afirmação da eficácia dos
direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.
Firmou-se na jurisprudência constitucional germânica o entendimento de que o princípio da proporcionalidade constitui importante
instrumento no controle da atividade estatal, no que tange à nãointerferência no núcleo essencial das posições subjetivas individuais
protegidas constitucionalmente (status negativos), bem como na
concretização dos direitos fundamentais, que devem passar da
declaração constitucional formal à efetiva realização prática (status
positivus).
A afirmação da positividade constitucional do princípio da proporcionalidade, na sua origem, está ligada ao reconhecimento da dupla
dimensão dos direitos fundamentais, isto é, como limite e como
objetivo do agir estatal, bem como ao papel que cumpre ao Poder
Judiciário desempenhar na proteção das prerrogativas constitucionais
dos indivíduos.
O princípio da proporcionalidade não está expressamente consagrado na Lei Fundamental alemã (Grundgesetz); todavia a sua positividade constitucional decorre, segundo o Tribunal Constitucional
Federal alemão (BVerfG), da própria essência do Estado de Direito
(Rechtstaat) e da idéia de direito. A própria Lei Fundamental alemã
de 1949 distingue a noção de lei da idéia de direito ao vincular o Poder
Legislativo à ordem constitucional, e ao prever que os Poderes
Executivo e Judiciário devem obediência à lei e ao direito (at1s. 21, (3)
da Lei Fundamental). Deixou claro, portanto, o constituinte alemão que
o direito não se esgota na lei.
9

<l

Através do que os alemães denominam Drittwirkung (eficácia horizontal) dos
direitos fundamentais.
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Não obstante tenha sua origem ligada à afirmação dos direitos
fundamentais, o princípio da proporcionalidade não resume seu âmbito
de aplicação a esses direitos. Tal princípio é concebido pelo Tribunal
Constitucional Federal alemão (BVerfG) como fundamental exigência
de adequada relação de meio-fim entre a ingerência estatal sobre as
liberdades individuais e os motivos que a justificam. A proporcionalidade é princípio que, de um lado, maximiza a busca do interesse
público dentro dos limites e determinações constitucionais e, de outro
lado, garante a eficácia e a observância dos direitos fundamentais.
O princípio da proporcionalidade em sentido lato (Verhiiltnismiissigkeit im weiteren Sinne) alberga três comandos normativos: adequação (Geeignetheit), necessidade (Erforderlichkeit) e proporcionalidade
em sentido estrito (Verhiiltnismiissigkeit im engeren Sinne) ou conformidade (Angemessenheit). A compreensão do conteúdo e do alcance
de sua normatividade exige a concreta verificação da observância
desses três comandos normativos.
O dever de adequação (utilidade ou aptidão) exige que o meio
(medida ou instrumento), utilizado pelo Estado para alcançar a finalidade desejada, seja apropriado ao alcance de tal desiderato. A
adequação desempenha uma autêntica "função de filtro" (Filterfunktion)
no âmbito do princípio da proporcionalidade, pois permite afastar,
desde logo, as medidas estatais que não conduzam à finalidade buscada
com a sua realização. A adequação constitui, portanto, um juízo de
conformidade causal entre a medida estatal tomada e a finalidade
perseguida com a mesma, preservando-se, todavia, a liberdade do
agente estatal na avaliação dos dados da realidade.
A necessidade (Erforderlichkeit) consubstancia a exigência da
adoção do meio limitador mais suave, menos deletério para o interesse
ou princípio jurídico que teve o seu exercício concretamente limitado;
a limitação ao exercício de bens jurídicos constitucionalmente tutelados
prima facie, imposta por medida estatal, deve ser estritamente necessária ao alcance do interesse público buscado. Daí por que a necessidade é comumente concebida simplesmente como a exigência da
adoção do meio mais suave (das mildeste Mittel) dentre aqueles
igualmente aptos ao alcance do resultado almejado.
A proporcionalidade em sentido estrito (Verhiiltnismiissigkeit im
engeren Sinne) representa a idéia nuclear do princípio da proporcio-
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nalidade em sentido amplo, porquanto consubstancia a exigência de
concreta apreciação dos interesses em jogo, isto é, revela a necessidade de formulação de um juízo de sopesamento (Abwiigung) entre
o meio adotado pela autoridade (e o interesse público que o justifica)
e a limitação sofrida pelo indivíduo em parcela da sua esfera
juridicamente protegida prima facie. Esse juízo de sopesamento deve
ser norteado pelos objetivos gerais do sistema jurídico, veiculados
através das normas-objetivo por ele albergadas, notadamente no
âmbito constitucional, e que revelam e indicam o caminho a ser
perseguido pelo Estado, pela sociedade e pela própria ordem jurídica.
Logo, como manifestação do direito fundamental à intimidade,
privacidade e sigilo de dados, o sigilo bancário deve ser ponderado com
os demais interesses e comandos constitucionais, sempre diante das
circunstâncias fáticas e jurídicas de cada caso concreto. O árbitro de
tal ponderação somente pode ser o Poder Judiciário, a quem compete,
em última instância, proteger as agressões e limitações impostas aos
direitos fundamentais.
Ademais, a eventual limitação ao sigilo bancário, autorizada caso
a caso pelo Poder Judiciário, além de ser estritamente motivada, deve
verificar a existência de proporcionalidade entre as razões de interesse
público que exigem o acesso aos dados bancários e o prejuízo sofrido
pelo indivíduo com a invasão de sua privacidade, como, aliás, exige
no Direito Comparado o Tribunal Constitucional Espanhol (STC 37/
1989):
"Para apreciar si una actuación judicial ( ... ) respectó o no la
intimidad de la persona no es suficiente ( ... ) con advertir que en dicha
actuación se hicieron valer ante el sujeto afectado los intereses
(públicos también, por definición), a los que ha de servir toda decisión
de la autoridad ( ... ) Por ello, lo que la protección de la intimidad
reclama no es sólo la regularidad formal de la decisión judicial que
motivadamente y con fundamento en una inexcusable previsión legislativa, la delimite, sino también, ya en el orden sustantivo, la razonable
apreciación, por la autoridad actuante, de la situación en que halle el
sujeto que puede resultar afectado, apreciación que se ha de hacer en
relación con las exigencias de la actuación judicial en curso, pues no
se acomodaría ciertamente, ai derecho fundamental la resolución que
constrifiese el ámbito de intimidade de quienes no se hallen en una
posición o situación específica respecto de aquella actuación, como
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tampouco respetaria la garantia que consideramos la medida desatenta
a toda estimación de proporcionalidad entre el sacrifício del derecho
y la situación en que se halla aquel a quien se le impone" . 10
O Supremo Tribunal Federal não destoa deste entendimento, pois
para esta Corte "se é certo que o sigilo bancário, que é espécie de direito
à privacidade, que a Constituição protege (art. 5. 0 , X) não é um direito
absoluto, que deve ceder diante do intesse público, do interesse social
e do interesse da Justiça, certo é também que ele há de ceder na forma
e com observância de procedimento estabelecido em lei e com respeito
ao princípio da razoabilidade" (RE 219.780-PE).
Assim, respondendo diretamente às questões formuladas , entendemos que:
a) sendo o sigilo bancário uma manifestação da proteção ao direito
fundamental ao sigilo de dados, à intimidade e à privacidade, é inegável
o seu caráter de cláusula pétrea protegida das investidas do constituinte
derivado do art. 60, § 4. 0 , IV, do Texto Constitucional;
b) o Poder Judiciário pode, circunstanciadamente, autorizar a
quebra do sigilo bancário, no bojo de um processo judicial em que seja
assegurada a ampla defesa e o contraditório, desde que motivadamente
reconheça que tal limitação à intimidade e à privacidade justifica-se
diante das exigências do princípio da proporcionalidade, isto é, revelese adequada e indispensável ao atingimento do interesse público que
a exige e não conduza ao completo aniquilamento do direito fundamental ao sigilo de dados garantido constitucionalmente, isto é, as informações a serem acessadas devem ser somente aquelas estritamente
necessárias ao desiderato buscado com a quebra do sigilo bancário;
c) é absolutamente inconstitucional regra legal (seja de que
natureza for) que autorize à autoridade adiministrativa o amplo acesso
aos dados protegidos pelo sigilo bancário, sem prévia autorização
judicial, pois conduziria ao aniquilamento do direito fundamental à
intimidade, privacidade e sigilo de dados, norma de bloqueio, cujo
objetivo é precisamente proteger os indivíduos contra as investidas do
Estado.

( lO)

Francisco Rubi o LI o rente, Derechos fundam entales y principias constitucionales- Doctrina jurisprudencial, Barcelona : Ariel Derecho , 1995 , p. 179180.
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4) Fere o princípio da estrita legalidade (art. 150, I, da CF) norma
antielisão que permita ao agente fiscal desconsiderar forma legal
adotada, sob mera alegação de abuso de forma? Os princípios da
estrita legalidade, tipicidade fechada e reserva absoluta de lei
formal são cláusulas pétreas na Constituição Federal?
Reproduzo a seguir a reflexão que fiz em outro trabalho (O
princípio da proporcionalidade e o direito tributário brasileiro, tese
de doutoramento apresentada à Universidade de São Paulo).
A construção de engenhosos instrumentos de elisão tributária, e
a necessidade de apreciação casuística das circunstâncias e das razões
que justificam a eleição pelas diferentes formas possíveis de realização
dos negócios jurídicos, permite, segundo Hermes Marcelo Huck, a
identificação de um novo conceito: a elisão ilícita, entendido esse termo
como "a prática do agente destinada a não envolvê-lo na relação
tributária, mediante o uso de meios não proibidos, mas anormais,
insólitos, inadequados e que, de alguma forma, possam ser caracterizados como abuso do direito ao uso da forma jurídica" . 11
Com efeito, o dinamismo assumido pelo capitalismo contemporâneo, sobretudo pela internacionalização do capital, e a pressão
tributária exercida pelos diferentes países, têm permitido a criação de
inúmeros mecanismos de elisão tributária, logo, instrumentos lícitos de
economia tributária, caracterizados por negócios e práticas anormais,
a permitir que o ente tributante desconsidere a aparência por eles
exteriorizada e tribute a substância do fato econômico subjacente.
A doutrina nacional, nesse ponto, pode ser claramente dividida
entre a corrente que admite as figuras do abuso de direito ou abuso de
forma e a corrente que nega a possibilidade de aplicação dessas figuras
na ordem constitucional brasileira. A primeira corrente, capitaneada por
Marco Aurélio Greco, 12 Hermes Marcelo Huck 13 e Maria Luíza Vianna
Pessoa de Mendonça 14 entende, em síntese, que os princípios da
( li )

12

< )

( IJJ

<14l

Evasão e elisão - Rotas nacionais e internacionais do planejamento
tributário, São Paulo : Saraiva, 1997, p. 45.
Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária, São Paulo : Dialética,
1998, p. 128-136.
Hermes Marcelo Huck, ob. cit. , p. 151-152.
O abuso do direito no direito tributário brasileiro, Revista de Direito
Tributário, São Paulo, vol. 73, p. 132-154.
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igualdade e da capacidade contributiva permitem a desconsideração dos
efeitos fiscais do negócio jurídico anormal que objetive tão-somente a
economia tributária; enquanto a segunda corrente, em que despontam
Brandão Machado, 15 Gilberto de Ulhoa Canto, 16 Alberto Xavier, 17 e
Luciano Amaro, 18 entende que o princípio da estrita legalidade tributária, previsto constitucionalmente, reforçado pela disciplina estatuída no
Código Tributário Nacional, impede que se cogite das figuras do abuso
de direito ou de forma no Direito Tributário brasileiro.
A elisão ilícita alberga, na realidade, uma limitação à liberdade
de escolha das formas jurídicas lícitas para a prática dos diferentes
negócios jurídicos, quando a forma eleita, inobstante lícita, revelar-se
"anormal, insólita ou inadequada". Segundo a doutrina que a sustenta,
a mesma encontra fundamento constitucional nos princípios da capacidade contributiva e da isonomia, que exigem que a utilização de
formas negociais anormais ou insólitas sejam desconsideradas de modo
a permitir a tributação da manifestação de riqueza por elas revelada,
mas não captada pela lei, de forma direta, mas que estaria presente na
finalidade da lei.
A polêmica, a rigor, situa-se entre a possibilidade ou a impossibilidade de as incidências tributárias recaírem sobre as efetivas manifestações de capacidade contributiva, independentemente da forma
através das quais estas se exteriorizam, ou a necessidade de que o dever
tributário somente nasça com a perfeita concretização da forma jurídica
prevista legalmente como hipótese de incidência tributária. Em outras
palavras, o que a lei tributária capta como fato jurídico-tributário é o
fato econômico revelador de capacidade contributiva ou a forma
jurídica que aquele fato assume?
No centro de tal debate, encontram-se diferentes concepções do
princípio da legalidade, da capacidade contributiva e da própria
liberdade de iniciativa. Com efeito, enquanto a coiTente que sustenta
15

< >

16
< >

17

< >

( I &)

Em prefácio do livro por ele traduzido, Interpretação da lei tributária, de
Wilhelm Hartz, São Paulo : Resenha Tributária, 1993, p. 24-25.
Elisão e evasão. Cadernos de Pesquisas Tributárias, São Paulo, vol. 13 Elisão e evasão fiscal, 1988, p. 16-20.
Direito tributário e empresarial- Pareceres , Rio de Janeiro: Forense, 1982,
p. 39-49.
Planejamento tributário e evasão. Planejamento fiscal - Teoria e prática, São
Paulo : Dialética, 1995, p. 129-132.
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a inadmissibilidade das teorias do abuso de direito e do abuso de forma
no direito tributário brasileiro justifica seu entendimento no princípio
da estrita legalidade tributária (e da tipicidade estrita) e na disciplina
do Código Tributário Nacional, a corrente oposta afirma que o
reconhecimento daquelas teorias constitui uma exigência dos princípios
da capacidade contributiva e da igualdade e nenhuma ofensa traz ao
princípio da legalidade tributária.
A Constituição brasileira, é sabido, não cria tributos, limitandose a prever as materialidades das diferentes hipóteses tributárias e as
pessoas políticas competentes para legislativamente criarem os fatos
geradores do dever tributário. Desde logo, todavia, a Constituição
encarrega-se de estabelecer limitações constitucionais ao exercício das
competências tributárias, reservando, ainda, à lei complementar a tarefa
de regular tais limitações.
O legislador ordinário, no exercício daquela competência constitucional, cria, dentro da materialidade traçada constitucionalmente,
quais os fatos econômicos, reveladores de capacidade contributiva, que
geram o dever tributário. O legislador ordinário, portanto, define
estipulativamente o âmbito da materialidade prevista constitucionalmente, determinando-lhe os contornos.
Surge, então, a importância de se discutir qual é o significado
dessa descrição legislativa em face da exigência do princípio da estrita
legalidade tributária vis-à-vis o princípio da capacidade contributiva.
Marco Aurélio Greco, por exemplo, entende que a manifestação de
capacidade contributiva deve ser identificada no "âmbito da descrição do
pressuposto de fato contido na lei" e a eficácia daquele princípio "não
está ligada apenas à existência de uma previsão legal apta a descrever
essa manifestação, concluindo aquele autor que "a eficácia do princípio
da capacidade contributiva está em assegurar que todas as manifestações
daquela aptidão sejam efetivamente atingidas pelo tributo". 19
19

< l

Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária, ob. cit., p. 132.
Semelhante posição quanto à natureza jurídica do fato econômico, escolhido
pelo legislador como gerador da obrigação tributária, foi sustentada no
passado também por Amilcar de Araújo Falcão (Introdução ao direito
tributário, 4. ed., Rio de Janeiro : Forense, 1993, p. 75-76): "Quando a lei
tributária indica um fato, ou circunstância, como capazes de, pela sua
configuração , dar lugar a um tributo, considera esse fato em sua consistência
econômica e o toma como índice de capacidade contributiva. A referência
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O sentido eficacial da lei tributária que elenca os fatos econômicos
reveladores de capacidade contributiva cuja realização geram o dever
tributário, constitui, portanto, uma questão preliminar. Qual o significado eficacial da tipificação legal dos fatos econômicos aptos a darem
nascimento ao dever tributário? Protetora e exaustiva ou meramente
indicativa ?20
O princípio da legalidade tributária, entre outras funções, desempenha o papel de divisor de águas entre os fatos que dão e os que não
dão nascimento ao dever tributário, estabelecendo, por conseqüência,
o rol dos fatos econômicos em que o exercício da liberdade de iniciativa
econômica deve se sujeitar ao dever tributário. Em outras palavras, o
princípio da legalidade tributária, ao impor o dever tributário como
consequência da ocorrência de certos fatos, reafirma a liberdade dos
indivíduos quanto à prática- sem qualquer ônus tributário -de todos
os outros fatos não previstos legalmente. Portanto, a liberdade de ação
dos indivíduos, sem que tenham de se submeter ao dever tributário, é
definida, por exclusão, pelo próprio princípio da legalidade tributária.
Ocorre que o legislador tributário possui várias formas de elencar
os fatos indicadores de capacidade contributiva, cuja prática, no seu
entender, devem gerar o dever tributário. O legislador pode ser genérico
e amplo na indicação dos fatos jurídico-tributários, indicando apenas
algumas características ou resultados econômicos dos fatos que pretende sejam tributados, estabelecendo hipóteses legais funcionais, ou pode
ainda o legislador elencar detalhadamente a natureza e a estrutura dos
atos econômicos que devem sofrer a imposição tributária. 21
é feita, sempre, à relação econômica. Motivos de conveniência, de utilidade,
o interesse de dar maior concisão e simplicidade ao texto levam o legislador,
quando for o caso, a reportar-se à fórmula léxica através da qual aquela
relação econômica vem sempre traduzida em direito. Trata-se porém, de uma
fórmula elítica, empregada brevitatis ou utilitatis causa".

(Introdução ao
estudo do direito - Técnica, decisão, dominação, 2. ed., São Paulo : Atlas,

czo) Vale lembrar o ensinamento de Tercio Sampaio Ferraz Jr.

1994, p. 200) acerca das diferentes funções eficaciais assumidas pelas normas
jurídicas: funções de bloqueio, programa ou de resguardo.
CZI)

Segundo Alberto Xavier (Evasão e elisão fiscal e o art. 51 do pacote, Revista
de Direito Tributário São Paulo, vol. 40, p. 193), o legislador tributário pode
adotar tipos funcionais , caracterizados pelo resultado econômico, ou estruturais , marcados pela natureza e estrutura dos atos jurídicos.
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O legislador tributário brasileiro, salvo raríssimas exceções, utiliza-se de tipos estruturais, em que a forma assumida pelo fato
econômico revelador de capacidade contributiva é que identifica o
surgimento do dever tributário. Essa tendência, aliás, decorre do
próprio Texto Constitucional, que prevê como materialidades suscetíveis de sofrerem a incidência tributária a propriedade territorial (urbana
e rural), a propriedade (de veículos automotores), a transmissão causa
mortis, a doação, entre outros. Observe-se que, na criação dos respectivos tributos, o legislador ordinário não poderá fugir do caráter
estrutural da materialidade prevista constitucionalmente, para considerar, por exemplo, como propriedade, transmissão causa mortis e
doação, fatos jurídicos que formalmente não revestem tais atributos.
Objetivando afastar quaisquer dúvidas, o Código Tributário Nacional, em seu art. 110, expressamente impede a lei tributária de alterar
a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas
de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias. Essa limitação decorre, em alguns casos, da
própria Constituição Federal, quando prevê materialidades essencialmente estruturais, como propriedade, doação etc. Em todo caso, a
previsão do Código Tributário, além de salutar, é didática, porque
afasta quaisquer outras dúvidas Y
O princípio da legalidade tributária, além de exigir a descrição
legislativa dos fatos econômicos reveladores de capacidade contributiva que geram o dever tributário, possui, a nosso ver, nítida função
de bloqueio, isto é, de impedir que outros fatos econômicos, que não
aqueles exaustivamente descritos legislativamente, sofram a incidência
tributária.
<n> No mesmo sentido é a lição de Paulo de Barros Carvalho (Curso de direito
tributário, 4 ed., São Paulo : Saraiva, 1991, p. 80): "O imperativo não vem,
diretamente, do preceito exarado no art. 110. É uma imposição lógica da
hierarquia de nosso sistema jurídico. O empenho do constituinte cairia em
solo estéril se a lei infraconstitucional pudesse ampliar, modificar ou
restringir os conceitos utilizados naqueles diplomas para desenhar as faixas
de competências oferecidas às pessoas políticas. A rígida discriminação de
campos materiais para o exercício da atividade legislativa dos entes tributantes,
tendo estatura constitucional , por si só já determina essa inalterabilidade. Em
todo caso, não deixa de ser oportuna a lembrança que o art. 11 O aviva".
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O princípio da capacidade contributiva revela-se, como afirma
Marco Aurélio Greco, no pressuposto de fato contido na lei; todavia,
essa premissa conduz à necessidade de apreciação do tipo previsto
legislativamente, se estrutural ou funcional. Se a lei tributária, fundada
no pressuposto de fato indicado constitucionalmente, adota tipos
estruturais (propriedade, doação etc.), é vedado, por força do Código
Tributário Nacional, até ao legislador, a fortiori ao intérprete, alterar
o conteúdo e o alcance dos conceitos de direito privado por ela
utilizados, ainda que em nome do princípio da capacidade contributiva,
o qual tem sua eficácia sempre mediada pela lei.
O princípio da capacidade contributiva não pode ser aplicado
isoladamente em descompasso com o princípio da legalidade tributária,
e com as demais regras do ordenamento jurídico, notadamente aquelas
previstas no Código Tributário Nacional. Aquele princípio, por certo,
constitui o fundamento e o fim do sistema tributário nacional, mas não
o único comando desse sistema. O princípio da capacidade contributiva, na ordem jurídica brasileira, é sempre mediado pelo princípio da
legalidade, de modo que a aplicação das teorias do abuso de direito e
de forma não podem ser aplicadas, por mero ato interpretativo, ao
alvedrio do intérprete, desconsiderando-se os preceitos constitucionais
e legais relativos a cada específica incidência tributária. 23
A liberdade para planejar é substancialmente a liberdade para
optar entre meios igualmente lícitos e que conduzam a um mesmo
resultado prático. Outro debate conexo ocorre diante da validade da
opção eleita pelo sujeito passivo tributário, quando tal escolha seja
realizada com o intuito exclusivo de economia tributária, isto é, se o
sujeito passivo pode livremente eleger a forma jurídica mais benéfica
do ponto de vista tributário.
(llJ

Em semelhante sentido, conclui Alberto Xavier (Direito tributário e
empresarial - Pareceres, ob. cit, p. 47-48): "Os princípios da capacidade
contributiva e da igualdade tributária contêm exclusivamente um comando
ao legislador ordinário, esgotando neste plano a sua eficácia. Obrigam-no,
na sua atividade de seleção e escolha das realidades a tributar, a cingir-se
às que exprimam uma capacidade econômica de pagamento ou, por outras
palavras, uma aptidão para contribuir; e obrigam-no a imprimir uma
disciplina jurídica igual a todas as realidades que revelem uma igual
capacidade contributiva. Trata-se, pois de critérios a que se deve submeter
a lei ordinária, não de critérios a que diretamente se devam submeter os
órgãos da aplicação do direito" .
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Marco Aurélio Greco reconhece ao Estado o direito de desqualificar
e requalificar um negócio jurídico privado, quando puder demonstrar,
de forma inequívoca, que o mesmo foi abusivo porque sua única
finalidade foi conduzir a um menor pagamento de imposto, justificando
tal entendimento na alteração na concepção do fenômeno tributário,
que deve ser visto não como uma simples agressão ao patrimônio
individual, mas como instmmento ligado ao princípio da solidariedade
social. 24
Na mesma linha de pensamento, Hermes Marcelo Huck entende
que o negócio jurídico realizado com objetivo exclusivo de economia
tributária pode ser considerado como uma forma de abuso de direito,
sujeitando-se à desconsideração dos seus efeitos fiscais. Segundo
aquele autor, a possibilidade de o Fisco desqualificar e requalificar os
negócios jurídicos realizados com o único objetivo de economia
tributária, que, por tal razão, revelam um abuso de direito, prescinde,
na ordem jurídica brasileira, inclusive, de regra legal que confira tal
competência às autoridades fiscais. Ainda segundo Marcelo Huck, as
autoridades fiscais retiram a competência para a desqualificação dos
efeitos tributários buscados pelos indivíduos com a prática de determinados negócios jurídicos, da Constituição Federal, mais precisamente
do princípio da capacidade contributiva, bem como do Código CiviJ.25
Vale dizer, inobstante não esteja plenamente configurado o fato
jurídico tributário, tal qual previsto na lei, isto é, em todos os contornos
que a lei a ele pretendeu conferir, a suposta abusividade permitiria, na
visão daqueles autores, a desqualificação dos efeitos fiscais do fato
jurídico efetivamente ocorrido e a sua requalificação, buscando a
manifestação de capacidade contributiva que a lei pretendeu alcançar,
mas que teria sido mascarada com a prática dos negócios abusivos. 26
24

< l

<25 )
<26l

Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária, ob. cit., p. 131.
Evasão e e!isão - Rotas nacionais e internacionais do planejamento
tributário, ob. cit., p. 151.
Oportuna a lembrança da posição de Sampaio Dória (Elisão e evasão fiscal ,
2. ed. São Paulo: Bushatsky, 1977, p. 117-118) sobre a utilização da teoria
do abuso de forma jurídica no direito tributário brasileiro: "O que no fundo
a teoria do abuso das formas jurídicas propõe é uma falsa opção entre forma
jurídica e substância econômica, quando se trata de uma alternativa autêntica
entre forma jurídica aparente (ou simulada) e forma jurídica real. Acresce
a ambigüidade daquela doutrina em confronto com a precisão dos conceitos,
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Esse entendimento parece reduzir a complexidade do debate em
benefício de uma eficácia reforçada do princípio da capacidade contributiva, desconsiderando o fato de que esta é- sempre- concretizada
através do princípio da legalidade, cujo núcleo consiste justamente em
definir na lei, e em termos absolutos, os contornos da manifestação de
riqueza (portanto, do fato econômico) que o legislador pretende seja
apto a gerar o dever tributário. O entendimento de que a mera intenção
exclusiva de economia tributária revela, por si só, uma opção abusiva,
cujos efeitos fiscais devem ser desconsiderados, privilegia o princípio
da capacidade contributiva, como princípio impositivo diretor da
tributação, contudo esquece que a efetiva concretização desse princípio
ocorre na e através da lei, isto é, no e através do princípio da legalidade.
Ademais, a limitação à liberdade para praticar atos e negócios
jurídicos com finalidade exclusivamente fiscal, sem ônus tributário,
quando decorra de mero ato interpretativo, presume a onisciência do
ente tributante no que tange a todas as finalidades comerciais possíveis
de serem buscadas pelo sujeito passivo, e que foram afastadas pela
prática do ato com intuito exclusivo de economia tributária, bem como
dota o administrador tributário do dom supremo de identificar o que
seja "anormal" ou "abusivo".
A questão é, sobretudo, de regulação (ou de limitação) da
liberdade de planejar, e como tal deve ser objeto de lei. Com efeito,
o direito positivo é o campo próprio para a regulação das limitações
às liberdades individuais. Na seara do Direito Tributário tais limitações
são instrumentalizadas basicamente pela exigência do princípio da
estrita legalidade, o qual viabiliza a eficácia concreta do princípio da
capacidade contributiva.
Em princípio, os indivíduos são livres para realizarem todos e
quaisquer negócios jurídicos, sem que com isso assumam o dever de
critérios e métodos cristalizados em séculos de elaboração em torno da
simulação.
Num sistema jurídico como o brasileiro onde, a par das vantagens
apontadas, a simulação fiscal é figura expressamente consagrada no direito
positivo, a problemática da legitimidade da elisão, sob o ângulo da licitude
dos meios e formas empregados, no tocante à sua efetividade e compatibilidade com o seu objeto, deve resolver-se segundo os princípios in formadores
da simulação e não da teoria dos abusos da forma (normalidade, anomalia
ou puro e simples abuso das categorias formais do direito privado)".
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recolher tributos aos cofres públicos, desde que tais negócios não
constituam o pressuposto de fato de quaisquer das incidências tributárias previstas tipificadamente em lei. Por força do princípio da
legalidade, a realização de fatos econômicos - concretização da
autonomia da vontade e da livre iniciativa - somente é onerada pelo
dever tributário quando tais fatos estiverem exaustivamente previstos
em lei. A lei, portanto, opera como elemento intermediário entre os
princípios da capacidade contributiva e da livre iniciativa (ou da
autonomia da vontade).
A imposição tributária, de fato, constitui um instrumento de
solidariedade social, por força do princípio da capacidade contributiva;
todavia esse princípio tem sua eficácia mediada pela legalidade, isto
é, a forma, a substância e a medida da solidariedade social são
delineadas pela lei e não diretamente por aquele princípio. A mudança
no perfil do fenômeno tributário em nada reduz a importância da lei;
pelo contrário, aumenta a sua necessidade ao conferir-lhe novas tarefas
de regulação.
Com efeito, a realidade contemporânea exige do legislador a
concretização não apenas do princípio da capacidade contributiva,
mediante a tipificação legal dos fatos tributários, mas também a
regulação da liberdade de planejar, isto é, da liberdade dos sujeitos
passivos tributários de fugirem à prática daqueles fatos e conseqüentemente do dever tributário.
A suposta possibilidade de desqualificação e requalificação, pelo
Estado, dos negócios jurídicos privados, realizados com o intuito
exclusivo de economia tributária, como exigência de eficácia do
princípio da capacidade contributiva, enquanto não regulada legalmente, mas decorrer de mera interpretação, parece esbarrar nas razões que
sustentam o princípio oposto, isto é, o princípio da livre iniciativa,
fundamento da liberdade de planejar. Com efeito, inexistindo lei
limitando a liberdade de planejar, pode-se afirmar que, por tal razão,
essa liberdade existe em sua plenitude, não podendo ser limitada por
mero exercício de interpretação, daí por que podem os sujeitos passivos
optar pela prática de todos os meios lícitos, mesmo que com finalidade
exclusiva de economia tributária.
O intérprete-aplicador não pode impor limite a uma liberdade
onde a lei não impôs. Tal liberdade, todavia, pode ser regulada em
nome do princípio da capacidade contributiva, o qual, em última
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instância, consubstancia um instrumento de abrandamento daquela, na
medida em que, em conjugação com o princípio da legalidade, capta
os fatos econômicos que, uma vez realizados, necessariamente, geram
o dever tributário.
A desqualificação dos efeitos do negócio jurídico lícito praticado
com objetivos exclusivamente fiscais, inobstante fundada materialmente no princípio da capacidade contributiva, não nega a liberdade de livre
iniciativa, mas limita e onera o seu exercício, e como tal deve decorrer
estritamente de previsão normativa e não de mera interpretação, sob
pena de se admitir que as liberdades em geral possam ser limitadas por
mero ato interpretativo. Vale notar que o princípio da estrita legalidade
tributária alberga indiretamente um reforço à livre iniciativa ao exigir
que todas as incidências tributárias estejam exaustivamente previstas
em lei, assegurando, por exclusão, a liberdade dos agentes econômicos
de praticarem, sem ônus tributário, todos os fatos econômicos na lei
não enumerados.
Vale lembrar que a Constituição Federal brasileira consagra o
princípio da legalidade tributária, ao lado do princípio da legalidade
penal, em termos absolutos, a exigir não mera reserva de norma, mas
de lei em sentido estrito - ato do Poder Legislativo. Logo, vedada a
inserção de qualquer outra autoridade normativa estatal no que tange
à competência para prever os fatos cuja prática venha a configurar
crime ou gerar o dever tributárioY Esse peculiar aspecto do princípio
da legalidade não constitui mero acaso, e nem mera repetição inócua,
mas decorrência da proteção que o constituinte brasileiro dispensou à
proteção dos valores liberdade e propriedade, em linha, aliás, com os
postulados do constitucionalismo clássico, de raízes liberais. Essa é
<27l

Sobre a distinção entre principiO da legalidade em termos absolutos e
relativos na Constituição Federal de 1988, ver Eros Roberto Grau, Direito
posto e direito pressuposto , São Paulo : Malheiros, 1996, p. 183. Valdir de
Oliveira Rocha (Determinação do montante do tributo, 2. ed., São Paulo :
Dialética, 1995, p. 43-44) acentua que a Constituição Federal alberga o
princípio da legalidade (desadjetivadamente), em seu art. 5. li, segundo o
qual a lei não criará, mas possibilitará a criação das obrigações em geral,
e o " princípio da reserva absoluta da lei para exigência do tributo" (art. 150,
1), de aplicação específica à obrigação tributária, e segundo a qual esta deve
resultar da própria lei , que será necessariamente o seu veículo imediato e
direto.
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razão pela qual os princípios próprios do Direito Penal são também do
Direito Tributário, corno a vedação à integração analógica, retroatividade da lei mais benigna etc. 28
Portanto, a eficácia de um regra antielisão no Direito brasileiro,
que autorizasse a desconsideração das formas jurídicas adotadas pelos
sujeitos passivos, pelas características do sistema constitucional pátrio,
representaria norma de superposição às competências tributárias constitucionalmente previstas, de modo que a possibilidade de sua adoção
deve estar prevista no Texto Constitucional.
Caso o Texto Constitucional assim autorize, poderá o legislador
complementar elencar circunstanciadamente, por exigência do princípio da proporcionalidade, as hipóteses fáticas (operações negociais)
em que ocorre uma presunção juris tantum de abuso de forma,
autorizando, assim, a autoridade administrativa a desconsiderar a
forma jurídica adotada pelo sujeito passivo. Ter-se-á, assim, respeitado
o princípio da legalidade tributária. Respondendo diretamente às
questões formuladas:
a) no atual quadro constitucional brasileiro, a adoção de regra antielisão que autorize a autoridade administrativa a desconsiderar a forma
jurídica adotada pelo sujeitos passivos sob mera alegação de abuso de
forma revela-se inequivocadamente inconstitucional;
b) o princípio da estrita legalidade tributária constitui inelutável
claúsula pétrea. O legislador, todavia, pode construir tipos tributários
funcionais (Alberto Xavier), indicando apenas algumas características
ou resultados econômicos dos fatos que pretende sejam tributados.
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