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1 Introdução

Todos que se dedicam ao estudo do planejamento tributário já estudaram – 

ou certamente deveriam ter estudado – a obra de Antonio Roberto Sampaio Dória, 

Elisão e Evasão Fiscal.1 Trata-se de um dos livros mais citados sobre o tema no 

Brasil e, provavelmente, o trabalho que marcou o nascimento do estudo individua-

lizado da matéria. Não que o planejamento não tenha sido debatido no Brasil an-

teriormente à publicação da primeira edição do livro de Sampaio Dória, em 1971. 

Afinal, autores da estatura de Aliomar Baleeiro, Amílcar de Araújo Falcão e Rubens 

Gomes de Souza, por exemplo, já haviam se manifestado sobre o tema anterior-

mente.2 Contudo, segundo vemos, foi com este livro do antigo Professor Titular da 

Universidade de São Paulo que o estudo do planejamento fiscal se autonomizou. 

Por mais que o livro Elisão e Evasão Fiscal, de Antonio Roberto Sampaio 

Dória tenha se tornado referência obrigatória em todo estudo sobre planejamento 

tributário, as referências a esse trabalho são não raro superficiais e no mais das 

vezes não capturam detalhes importantes de sua teoria. 

Criou-se, na doutrina, uma espécie de premissa teórica no sentido de que 

Sampaio Dória fundamentaria sua abordagem do planejamento tributário na 

1  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. 
2  Para uma análise desses primeiros trabalhos sobre planejamento tributário no Brasil, ver: CARVALHO, 

João Rafael L. Gândara de. Forma e Substância no Direito Tributário Brasileiro: Legalidade, Capacidade 
Contributiva e Planejamento Fiscal. São Paulo: Almedina, 2016. p. 219-229.
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existência de uma liberdade absoluta de planejamento, que somente encontraria 

limites formais na exigência de licitude dos meios e na anterioridade da ocorrência 

do fato gerador do tributo.

Entretanto, um exame mais detido de suas lições põe essa visão em xeque. 

O estudo do planejamento tributário tem dois planos distintos, que muitas 

vezes são misturados e confundidos, o que gera ruídos e equívocos difíceis de 

serem superados. O primeiro é o plano ético, axiológico e principiológico, em que 

se debatem os fundamentos do controle do planejamento tributário. Aqui entram 

em cena a existência, ou não, de uma “obrigação” moral de pagar o tributo devido; 

de um dever fundamental de pagar tributos e seus reflexos sobre o planejamento 

fiscal; a interconexão entre os valores liberdade, justiça e solidariedade no campo 

da tributação;3 a definição dos princípios constitucionais que pautam os limites do 

planejamento tributário, etc.

A seu turno, o segundo plano é aplicativo-concreto. Neste âmbito discutem-se 

os critérios de que o intérprete-aplicador do Direito se vale, diante de atos e/ou 

negócios jurídicos concretos, para caracterizá-los como atos e/ou negócios jurídicos 

cujos efeitos devam ser acolhidos, sem contestação, pelas autoridades fiscais, ou 

como atos e/ou negócios jurídicos que possam ser desconsiderados e requalifica-

dos pela fiscalização.

Segundo vemos, talvez o maior problema encontrado nos debates sobre 

o planejamento tributário nos últimos anos decorra das seguintes abordagens: 

(1) a excessiva relevância atribuída ao primeiro plano (ético, axiológico e princi-

piológico); e (2) a confusão entre os dois planos do debate, estabelecendo-se 

como premissa que uma certa posição quanto aos aspectos éticos, axiológicos 

e principiológicos leva, necessariamente, a uma visão determinada das questões 

aplicativas e concretas.

As duas abordagens referidas no parágrafo anterior, segundo vemos, estão 

equivocadas.

A primeira abordagem é uma leitura parcial. Ela foca os aspectos éticos, 

axiológicos e principiológicos como se fossem os únicos relevantes. Como conse-

quência, equiparam-se autores considerando apenas suas posições nesses cam-

pos, sem uma maior preocupação com o plano aplicativo concreto.

Por outro lado, a segunda abordagem, mesmo que de forma inconsciente, 

tem como premissa que posições equivalentes no plano ético, axiológico e prin-

cipiológico resultariam em manifestações unidirecionais na aplicação concreta. 

Em outras palavras, que o fato de dois ou mais autores concordarem sobre a 

3  Ver: ROCHA, Sergio André. Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro. Belo Horizonte: Letramento, 2020. 
p. 71-92.
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prevalência da segurança jurídica sobre os demais princípios, em relação ao con-

teúdo e alcance dos princípios da legalidade, da tipicidade e da capacidade con-

tributiva, à necessidade de contenção do papel dos Poderes Executivo e Judiciário 

no campo do controle do planejamento tributário, resultaria na defesa do mesmo 

tipo de critério para a determinação da legalidade – ou legitimidade – da conduta 

do contribuinte em casos concretos.

O debate tributário, como de resto a vida em sociedade, parece ter se pola-

rizado em posições binárias extremadas, entre os que seriam supostamente de-

fensores da liberdade de planejamento tributário e os que lhe oporiam restrições. 

Essa abordagem binária, pretensamente redutora da complexidade da vida 

real, é tão comum quanto falsa e gera ruídos comunicacionais que impedem o avan-

ço de debates construtivos para a definição dos limites do planejamento tributário. 

Parece-nos, portanto, que a polarização binária da doutrina brasileira sobre 

planejamento tributário é falsa, havendo pelo menos quatro posições teóricas não 

uniformes que têm pontos de contato suficientes para serem reunidas em quatro 

grupos, a saber: (i) posições libertárias extremas; (ii) posições libertárias modera-

das; (iii) posições solidaristas moderadas; e (iv) posições solidaristas extremas.

Podemos estabelecer os critérios básicos de enquadramento em cada uma 

dessas categorias nos seguintes termos:

• Posições libertárias extremas: prevalência do valor liberdade e do princí-

pio da segurança jurídica; legalidade e anterioridade em relação ao fato 

gerador como critérios não exclusivos de legitimação do planejamento tri-

butário; conceito de simulação como vício de vontade; rejeição de outras 

patologias como limites da economia tributária legítima.

• Posições libertárias moderadas: prevalência do valor liberdade e do prin-

cípio da segurança jurídica; legalidade e anterioridade em relação ao fato 

gerador como critérios não exclusivos de legitimação do planejamento 

tributário; conceito de simulação como vício de causa e/ou utilização de 

outras patologias como limites da economia tributária legítima.

• Posições solidaristas moderadas: ponderação dos valores liberdade e so-

lidariedade; legalidade e anterioridade em relação ao fato gerador como 

critérios não exclusivos de legitimação do planejamento tributário; concei-

to de simulação como vício de causa e/ou utilização de outras patologias 

como limites da economia tributária legítima.

• Posições solidaristas extremas: prevalência do valor solidariedade sobre 

o valor liberdade; possibilidade de desconsideração de atos e negócios 

jurídicos mesmo que ausente qualquer patologia, com base na aplicação 

do princípio da capacidade contributiva.
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Este artigo tem dois objetivos: primeiro, apresentar uma análise da teoria de 

Sampaio Dória sobre o planejamento tributário e seus limites; segundo, classificar 

sua abordagem teórica em uma dessas quatro categorias.

2 O planejamento tributário na obra de Antônio Roberto 
Sampaio Dória

Para os propósitos deste estudo, vamos analisar a obra de Sampaio Dória 

sob três critérios: (i) suas premissas axiológicas e principiológicas; (ii) a simulação 

como limite à economia tributária legítima; e (iii) a aplicação concreta da teoria 

do autor.

2.1 Premissas axiológicas e principiológicas de Sampaio Dória

2.1.1 Aspectos éticos da elisão

O livro de Sampaio Dória, Elisão e Evasão Fiscal, certamente estava à frente 

de seu tempo. Temas que foram ali debatidos somente se tornaram mais comuns 

nas reflexões tributárias décadas após sua publicação. É o caso, por exemplo, 

das considerações sobre ética fiscal e sua relação com o planejamento tributário.

Embora louvável a abordagem do tema pelo autor, não se pode deixar de 

notar um certo reducionismo simplificador ao tratar da questão. De fato, ao iniciar 

suas considerações, anota Sampaio Dória que “o verdadeiro rationale que está 

por detrás das várias teorias da ilegitimidade da elisão fiscal e, principalmente, de 

decisões judiciais a ela desfavoráveis, apesar de jurídicas em seu aparato exterior, 

técnica e argumentação, o verdadeiro rationale, dizíamos, são inspirações éticas. 

Repugna a muitos admitir que possa alguém, com habilidade e inteligência, mani-

pular as formas para escapar a uma responsabilidade fiscal, quando outros não o 

lograram. Desagrada endossar o astucioso arranjo dos negócios, especialmente 

dos poderosos, feito com o visível intuito de se forrar ao pagamento de tributos, 

baseados na capacidade contributiva. É sempre amargo o desapontamento, que 

deve assaltar os julgadores, de terem que coonestar, por motivos de lógica jurídica 

formal, o que a seus olhos parece uma prestidigitação tributária”.4

Se baseados em intuição, é razoável concordarmos com essa premissa. 

No entanto, academicamente é equivocado apresentar uma posição empírica 

apriorística, em forma absoluta, sem qualquer dado ou pesquisa empírica, ou 

mesmo revisão da literatura sobre a matéria. Portanto, acreditamos que algumas 

teorias solidaristas moderadas não possuem fundamento essencialmente moral. 

4  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 124.
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É o caso, por exemplo, de nossa própria teoria, que é muito mais formal do que 

axiológica.

Contudo, e isso talvez seja o mais interessante, é que esta posição de 

Sampaio Dória deve ser interpretada no contexto do seu livro. 

De fato, como veremos adiante nas seções 2.2 e 2.3, e já antecipando nos-

sa conclusão, Sampaio Dória pode ser classificado, considerando as categorias 

apresentadas anteriormente, como um libertário moderado. Consequentemente, o 

conjunto de situações que, para ele, se enquadrariam no conceito de verdadeiras 

elisões fiscais não é tão extenso como possa parecer àqueles que somente tive-

ram contato com a sua obra por vias indiretas. 

Assim sendo, é possível argumentar que a afirmação do autor transcrita no 

segundo parágrafo desta seção na verdade se dirigia contra posições solidaristas 

extremas e, nesse aspecto, talvez seja mais correta, embora, ainda assim, não 

se possa assumir como uma proposição verdadeira sem uma pesquisa empírica 

que a corrobore. 

Retornando às considerações de Sampaio Dória, seus principais argumen-

tos para rejeitar uma fundamentação moral de abstenção da elisão tributária são 

os seguintes:

• Sendo o tributo uma prestação compulsória, seria irrelevante ponderar 

sobre aspectos éticos do comportamento do contribuinte. Sua conduta 

seria pautada pela cogência da norma, não por questões éticas ou mo-

rais. Nesse sentido, “seria falacioso e até falsamente virtuoso concitar 

o contribuinte a se abster da elisão fiscal. Afirma-se que, através desta, 

está ele fugindo às responsabilidades de cidadão esclarecido, usuário 

parasita dos serviços públicos”.5

• Exigir que o contribuinte eleja o “processo mais oneroso, contraria o prin-

cípio fundamental da ‘liberdade de conduta ou opção’ do indivíduo, que 

é o pressuposto racional da elisão, uma vez para ela adequadamente 

qualificado como ‘liberdade de conduta ou opção legal não simulada’”.6 

[Nota-se, aqui, como apontamos antes, que Sampaio Dória está tratando 

de exercício de opção legal não simulada, sendo que, como veremos, seu 

conceito de simulação é bastante amplo.]

Conclui, então, o autor, que “a ética não irá resolver o problema da elisão, 

mas apenas a pronta, decidida e adequada ação do legislador, instado pelo poder 

executivo”.7

5  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. 
p. 125-126.

6  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2 ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 126.
7  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2 ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 128.
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Esta colocação nos permite ressaltar um aspecto relevante da teoria de 

Sampaio Dória. Segundo o autor, tanto a evasão quanto a elisão são nocivas e 

devem ser evitadas pelo Estado. A diferença se apresentaria quanto à legitimidade 

do controle, que, no caso da elisão, seria apenas do legislador.8 

Uma vez que o antigo Professor da USP colocava o debate da ética tributária 

fora do campo das cogitações sobre os limites da elisão fiscal, ele igualmente 

rejeitava a atribuição de qualquer relevância à motivação do contribuinte para a 

prática de determinado ato. Em suas palavras:

Se o indivíduo não excede das balizas legais, não se pode cogitar de 
fraude mas do exercício de direito nascido da liberdade de modelar 
cada qual, como melhor lhe aprouver, seus negócios e patrimônio. 
A motivação subjetiva (certa ou errada) que incitou o contribuinte a 
minimizar seus custos tributários é indiferente ao direito, importando, 
objetivamente apenas se o que ele concretizou deflagra efetivamente 
as antecipadas consequências fiscais.9

Por fim, não podemos deixar de comentar uma vez mais, demonstrando o 

caráter visionário do livro de Sampaio Dória, que já naquela época o autor, mes-

mo que apenas de passagem, cuidou de tema dos mais atuais no debate sobre 

planejamento tributário: a responsabilidade de assessores e intermediários. Em 

suas palavras, “também não nos parece passível de censura a atitude daqueles 

que, profissionalmente, têm por obrigação esclarecer e orientar os contribuintes 

pelos caminhos mais favoráveis da tributação”.10 

Em resumo:

• Sampaio Dória tem, inequivocamente, uma visão libertária dos limites do 

planejamento tributário, que prestigia a liberdade de opção não simulada, 

rejeitando aspectos éticos do que se poderia chamar atualmente de cida-

dania fiscal.11 

• Nada obstante, como veremos adiante, a extensão concreta da aborda-

gem teórica desse autor somente pode ser compreendida a partir de seu 

conceito de simulação.

8  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 25-27.
9  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 73. 

Em outra passagem, o autor reforça que “embora o fator ético e o econômico entendam intimamente com 
o fenômeno da evasão e da elisão, não se pode alcançá-los ao plano do jurídico, para sobrepujá-lo, sob 
pena de se instalar o arbítrio resultante da apreciação subjetiva de dados pré-jurídicos, onde deve reinar 
a segurança e a certeza, estabilizadas na norma objetiva de direito que já selecionou e cristalizou certos 
valores impostos ao intérprete e aplicador da lei” (DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão 
Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 49).

10  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 128.
11  Ver: ROCHA, Sergio André. Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro. Belo Horizonte: Letramento, 2020. 

p. 28.
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2.1.2 Princípios tributários na obra de Sampaio Dória

Ao contrário de obras mais recentes sobre planejamento tributário, Sampaio 

Dória não deu grande destaque em seu estudo aos princípios tributários. Uma 

referência genérica é feita ao princípio da legalidade, na seção que refuta a possi-

bilidade de aplicação da teoria da interpretação econômica no Brasil. Em textual:

Em consequência, o direito brasileiro, por sua notória inclinação lega-
lista, revela-se infenso a tais métodos interpretativos.

Primeiramente, a estrita legalidade dos tributos é cânone de natureza 
constitucional (Constituição Federal, art. 153, §29). Ora, se o legisla-
dor prefere, para instituir a tributação, a terminologia jurídico-formal à 
indicação do conteúdo econômico, como pode o aplicador da lei, salvo 
se se transmudar em seu autor, inverter tal prioridade? [...].12

Contudo, mesmo que tenha dedicado pouco espaço ao papel do princípio 

da legalidade nos limites do planejamento tributário, a opção de Sampaio Dória 

pela preferência da liberdade como valor e da segurança jurídica como princípio é 

bastante clara e pode ser inferida das passagens transcritas na seção anterior. 

Esta posição fica absolutamente clara quando o autor analisa os princípios da 

igualdade e da capacidade contributiva como limitadores do direito de economia 

de tributos. Em passagem bastante enfática, Sampaio Dória afirma que “do ponto 

de vista político, uma opção se impõe no sentido de predominar o princípio da 

legalidade, vetor de segurança e certeza jurídica, sobre os da capacidade con-

tribuitiva e igualdade, guias ideais da atividade legislativa, que deve, entretanto, 

na formulação do direito positivo tributário, enfrentar realidades de poder nem 

sempre solícitas a ceder às necessidades de justiça fiscal”.13

Com essas considerações, o autor reitera que o combate à elisão fiscal é 

tarefa do legislador, e não do juiz ou do Poder Executivo. Essa posição, em si, 

é uma defesa da predominância do princípio da legalidade e reitera a opção de 

Sampaio Dória pelos princípios de segurança jurídica.

Interessante notar que, quando da publicação do livro que estamos comen-

tando, ainda não fora editado o clássico Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade 

da Tributação, de Alberto Xavier.14 Ainda assim, Sampaio Dória fez referência ao 

saudoso autor português, citando o seu Conceito e Natureza do Acto Tributário15 

como referência de suas considerações sobre o princípio da legalidade.

12  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 96.
13  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 121.
14  XAVIER, Alberto. Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1978.
15  XAVIER, Alberto. Conceito e Natureza do Acto Tributário. Coimbra: Almedina, 1972.
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Contudo, não nos parece que as visões de Sampaio Dória e de Alberto Xavier 

sobre o alcance da legalidade tributária fossem idênticas. É só vermos, por exem-

plo, a análise de Dória sobre o emprego da analogia no Direito Tributário. 

Com efeito, o autor que ora comentamos rejeitava o que chamava de ana-

logia por extensão, mas aceitava o que denominava analogia por compreensão. 

Veja-se a seguinte passagem:

No entanto, parece-me, sem chegar a esse extremo, que no Direito 
Tributário a restrição ao emprego da analogia, para a criação de tri-
butos sem lei, estaria restrita apenas à analogia por extensão, isto 
é, naquela hipótese em que estendemos a lei, digamos, que cria um 
tributo sobre determinado fato, para um fato apenas semelhante a 
este tributado em aspectos secundários. Quando, como disse aos 
senhores, se constata, se verifica realmente um processo criativo de 
direitos. Quando se trata de analogia por compreensão, em que a 
semelhança é essencial, não me parece que haja criação de direito. 
Noutros termos, a hipótese, que é essencialmente igual à prevista na 
lei, como que virtualmente se contém na lei. Apenas a tarefa do intér-
prete é, diante de uma deficiência de expressão vocabular do legis-
lador, revelar a verdadeira intenção legislativa.16 (Destaques nossos)

Note-se que nesta parte final, Sampaio Dória fala em “intenção legislativa”, 

expressão que nos remete à finalidade da regra. O autor vai argumentar que é o 

grau de semelhança entre os fatos que autoriza a aplicação da analogia por com-

preensão, e nos dá um exemplo, como vemos a seguir:

Pois bem. Como é que se apura esse grau de semelhança? Em função 
de critérios jurídicos. Não há dúvida, por exemplo, que a troca, embora 
um negócio jurídico regulado individualmente pela legislação civil, é 
um negócio essencialmente igual à compra e venda. Diz mesmo que 
a troca é uma dupla venda. Mas a venda, em regra, pressupõe um pa-
gamento em dinheiro. A troca, ao contrário, pressupõe uma prestação 
em mercadoria, em bens. Mas se existe um imposto sobre a venda, 
parece – se a lei é omissa quanto às trocas – razoável utilizar-se o 
método analógico, para se chegar à conclusão de que a troca também 
é tributável. [...].17

Não é nosso propósito rever, aqui, a teoria do Professor Alberto Xavier so-

bre legalidade e tipicidade. Contudo, parece-nos evidente que esta aplicação do 

imposto sobre vendas às permutas, sugerida por Sampaio Dória, não caberia na 

obra do autor português.

16  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Da Analogia em Matéria Tributária. In: DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio; 
ROTHMANN, Gerd Willi. Temas Fundamentais do Direito Tributário Atual. Belém: CEJUP, 1983. p. 18.

17  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Da Analogia em Matéria Tributária. In: DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio; 
ROTHMANN, Gerd Willi. Temas Fundamentais do Direito Tributário Atual. Belém: CEJUP, 1983. p. 19.
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Este aspecto singelo nos chama a atenção para o fato de que temos sempre 

que dar um passo adiante em nossas inquirições. O autor proclamar-se um defen-

sor da legalidade, ou de sua prevalência sobre outros princípios, diz muito pouco 

se não soubermos o que ele entende por legalidade e qual o seu alcance.

De outra parte, o Professor da USP tinha uma abordagem particular sobre a 

frustração do princípio da capacidade contributiva que decorreria da elisão fiscal. 

Uma vez mais sem qualquer evidência empírica, afirmava ele que tanto a conces-

são de benefícios fiscais18 quanto a evasão tributária seriam muito mais danosas 

à capacidade contributiva do que a elisão. Por tal razão, afirmava ele que, embora 

a elisão também devesse ser combatida pelo legislador, não seria ela prioridade. 

Veja-se suas palavras:

Na verdade, muito mais frustrante da capacidade contributiva é a mas-
sa de benefícios tributários concedidos no Brasil, de modo um tan-
to assistemático, favorecendo investimentos em regiões ou setores 
econômicos desvitalizados, em nome às vezes de uma pseudo-extra-
fiscalidade. É conveniente, aliás, a esse propósito não dramatizar a 
importância quantitativa da elisão. [...]

Conquanto na escala de prioridades para o aperfeiçoamento dos sis-
temas tributários não colocássemos a neutralização da economia fis-
cal, e sim das demais espécies de evasão, nos primeiros estágios, 
não paira dúvida de que a eliminação progressiva dos loopholes deve 
ser preocupação constante das autoridades públicas. [...].19

Em resumo, podemos concluir que:

• Em termos axiológicos e principiológicos, há poucas dúvidas quanto ao 

fato de que Sampaio Dória considerava o valor liberdade e o princípio da 

segurança jurídica e seus corolários como pilares do sistema tributário, 

tendo precedência sobre valores como justiça e solidariedade – esta, se-

quer considerada, por ter sido constitucionalizada com a Constituição de 

1988 – e sobre princípios como a isonomia e a capacidade contributiva.

• Nada obstante, há indicações de que a noção de legalidade tributária de 

Dória era menos rígida do que aquela defendida por autores como Alberto 

Xavier, como se percebe ao se analisar sua posição a respeito da utiliza-

ção da analogia no Direito Tributário. 

18  Sobre o tema, vale a pena ler o capítulo V do seu Direito Constitucional Tributário e “Due Process of Law” 
(DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Direito Constitucional Tributário e “Due Process of Law”. Rio de Janeiro: 
Forense, 1986. p. 127-173).

19  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 123.
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• Mesmo com essa ressalva, parece-nos razoável afirmar que, consideran-

do a classificação proposta neste trabalho, Sampaio Dória era um autor 

libertário. 

Argumentamos em alguns estudos que a análise baseada em aspectos 

axiológicos e principiológicos não é decisiva para definir como determinado autor 

avaliará situações concretas.20 Pode ser um ponto de partida, mas certamente 

não é um ponto de chegada. 

Como aponta Marco Aurélio Greco, autores libertários tendem a ver na simu-

lação o limite para prática de atos elisivos.21 Nada obstante, e esta é a questão 

central, não há uniformidade entre os conceitos de simulação utilizados pelos 

diferentes autores. Esse aspecto é importantíssimo para que compreendamos a 

teoria de Sampaio Dória. 

2.2 A simulação como limite à economia tributária legítima 
em Sampaio Dória

O autor não dedica longas páginas ao tema da simulação, embora já alerte, 

no início da seção que trata da matéria, que “muito mais complexa, tanto no plano 

da construção teórica como no de sua aplicação prática, é a distinção entre elisão 

e uma das espécies de fraude – a simulação fiscal”.22 

Ao tratar dos elementos da simulação, Sampaio Dória identifica os seguin-

tes: “(a) deformação consciente e desejada da declaração de vontade, (b) levada 

a efeito com o concurso da parte à qual se dirige e (c) tendo por objetivo induzir 

terceiros em engano, inclusive, do ponto de vista tributário, o próprio Estado”.23

Contudo, são as características atribuídas pelo autor à simulação que cha-

mam mais a atenção. Vejamos:

• Quanto à natureza dos meios, “na simulação esconde-se, sob a habilida-

de maior ou menor do agente, sua ilicitude”.

• Quanto à ocorrência do fato gerador, “na simulação o fato gerador ocorre 

efetivamente, mas vem desnaturado, em sua exteriorização formal, pelo 

artifício utilizado, de maneira que não é tipologicamente reconhecido, em 

sua aparência, como o pressuposto da incidência”.

• Com relação à eficácia dos meios, na simulação “há em geral incompati-

bilidade entre a forma e o conteúdo, de sorte que o nomen juris pretende 

moldar e identificar uma realidade factual cujas características essenciais 

20  Ver: ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário na Obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2019. p. 105-107.

21  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 141.
22  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 62.
23  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 64.
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discrepam radicalmente daquelas que devem ser próprias do negócio ou 

categoria legal que foi empregada”.

• No tocante aos resultados, “na simulação os efeitos reais são diversos 

daqueles ostensivamente indicados, os quais, a propósito, não haveria 

necessidade de redundantemente assinalar, visto como seriam as conse-

quências naturais do negócio jurídico, mas que não se produzem, por isto 

que vem ele viciado pela simulação”.24

Não se percebe, segundo vemos, discrepância entre o que Sampaio Dória 

entende por simulação e o que sustentam autores como Marco Aurélio Greco e 

nós. Ao fim e ao cabo, estamos diante de uma situação em que há uma distorção 

do perfil objetivo do ato ou negócio jurídico, o qual não reflete os fatos efetivamen-

te praticados pelo contribuinte. 

Talvez esta questão fique ainda mais clara ao analisarmos os comentários 

que o autor faz sobre a teoria do abuso de formas jurídicas como limite para a 

elisão fiscal. 

Com efeito, Dória rejeita o abuso de formas jurídicas como critério para 

restrição à elisão fiscal. Ele chega a afirmar que uma certa atipicidade é natural à 

elisão, ao argumentar que “uma anomalia em suas fímbrias, um que de insólito, 

uma aparência desusada dos meios, são elementos conaturais à elisão, condi-

ções essenciais para sua realização. Pois se uma dada situação de fato se exte-

rioriza segundo seus moldes correntios, consagrados pela prática dos negócios, 

de duas uma: ou essa situação é normalmente tributável, ou ela escapa à tribu-

tação, porque diretamente beneficiada, nessa formação correntia, por uma elisão 

induzida pelo legislador, resultado que não levanta problemas de legitimidade”.25

Nada obstante, uma leitura mais atenta da obra do Professor da USP permi-

te-nos concluir que em grande medida sua rejeição à teoria do abuso de formas 

jurídicas deve-se ao fato de que, em sua visão, o mesmo integraria seu conceito 

de simulação. Afinal, como adverte o autor, “a rejeição da teoria do abuso das 

formas não deve, entretanto, deixar juridicamente irremediados os graves desvir-

tuamentos que certas categorias jurídicas sofreram nas mãos de contribuintes 

inescrupulosos e que, por certo, impressionaram seus autores, como todos os 

que deles tomaram conhecimento”.26

Neste particular, Sampaio Dória dialoga com o saudoso Professor da UERJ, 

Amílcar de Araújo Falcão, que foi um dos pioneiros no Brasil na defesa do abuso 

de formas jurídicas como critério para a desconsideração de atos praticados pelos 

24  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 65-67.
25  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 113.
26  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 115.
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contribuintes. Veja-se o seguinte exemplo, apresentado por Araújo Falcão e trans-

crito por Dória, de situação de configuraria abuso de formas jurídicas:

[...] ‘Exemplo, aliás, colhido no direito alemão: existe lá um imposto 
geral sobre venda (Umsatzsteuer). Determinado contribuinte pretendia 
vender um automóvel a prestação. Para fugir à Umsatzsteuer, delibe-
rou então fazer um contrato de locação de veículo, cobrando do su-
posto locatário um aluguel correspondente às prestações do preço de 
venda. Cercou o negócio das garantias equivalentes às que existiriam 
no negócio da venda. Por fim, assegurou ao locatário um direito de 
preferência para a compra do veículo, ao termo do contrato, por um 
preço determinado. 

Não há nenhuma lei, ou nenhum princípio de direito privado, que impe-
ça a locação de automóveis em condições tais. Todavia, é patente a 
inequivalência entre a realidade econômica e a forma jurídica adotada; 
o único propósito era o de colher uma vantagem fiscal, uma evasão’.27 

É importante reiterarmos que essas palavras são de Amílcar de Araújo 

Falcão, não de Sampaio Dória. Contudo, o que chama a atenção é que Dória 

concordou com a caracterização de Falcão, apenas defendendo tratar-se o caso 

ali descrito de uma simulação, e não de um abuso de forma jurídica. Veja-se suas 

palavras (de Sampaio Dória):

Pois bem, afigurar-se-ia dispensável que, para descaracterizar a forma 
jurídica dita abusiva desses atos e permitir que emergisse sua verda-
deira natureza dita econômica, se plasmasse nova teoria trazendo em 
seu bojo tantas imperfeições e ambiguidades, quando existe disponí-
vel em direito civil a figura da simulação, cujo préstimo é exatamente 
este de revelar uma das espécies de defeitos dos atos jurídicos. Pois 
o que se qualifica como abuso de forma nada mais é senão simula-
ção, em sua incidência fiscal. Quando, para efeitos tributários, se 
rejeita a forma (distorcida) e se traz à tona a realidade econômica 
(mascarada), supostamente a única manifestação de autenticidade 
do negócio celebrado, está-se esquecendo que, também para fins de 
direito privado, aquela forma jurídica é ilusória e irrelevante, interes-
sando apenas a essência íntima do negócio. Procede-se, em direito 
tributário, na suposição de que, para o direito civil, seria sagrada a for-
ma adotada pelos agentes, intocável o nomen juris que selecionaram, 
imutável a estrutura ostensiva que deram ao negócio, por mais dispa-
ratados que fossem os efeitos reais, que viesse a produzir, quando 
contrastados com os efeitos próprios do negócio cuja forma aparente 
utilizaram. O que apelidaram de doação ou locação permanece como 

27  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977.  
p. 111-112.
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doação ou locação, ainda que os efeitos reais sejam o de uma venda. 
Não obstante, nada mais longe da verdade.28 (Destaques nossos)

Há pouca, se é que há alguma, divergência entre o que sustenta Sampaio 

Dória e o que defende Marco Aurélio Greco no que este autor chama de “segunda 

fase” do controle dos planejamentos tributários ilegítimos.29 É verdade que Greco 

trabalha com patologias que Dória rejeita. Contudo, o alcance dado por este ao 

conceito de simulação faz com que esse conceito seja suficiente para fundamen-

tar a desconsideração e requalificação de atos e negócios jurídicos praticados 

“disparatados de seus efeitos reais”.

Vale a pena destacar que Sampaio Dória vai dizer que a simulação “rejeita a 

forma (distorcida)” e “traz à tona a realidade econômica (mascarada)”!! Logo, não 

se está diante do império da forma. Não basta que ela seja lícita, é imprescindível 

que seja congruente com sua finalidade típica e com o que foi efetivamente reali-

zado pelo contribuinte.

Esta relação entre forma aparente e forma típica aparece em sua afirmação 

de que “o que no fundo a teoria do abuso das formas 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 ambiguidade e fluidez daquela doutrina em confronto com a precisão 

dos conceitos, critérios e métodos cristalizados em séculos de elaboração em 

torno da simulação”.30

Em resumo:

• Por mais que esteja baseada na proteção da liberdade e no princípio da 

segurança jurídica e seus subprincípios, e que tenha sido a origem da 

difusão dos critérios da licitude e da anterioridade em relação ao fato 

gerador para a definição da elisão fiscal, vemos agora que a “liberdade 

de opção não simulada” de Sampaio Dória não se contenta com uma 

licitude meramente formal. Sua teoria vai exigir uma congruência entre 

a forma jurídica utilizada e os atos praticados, tratando como simulados 

atos ou negócios jurídicos em que haja um desnaturamento da forma 

jurídica empregada. 

Temos insistido que é diante de casos concretos que os contornos das 

teorias sobre os limites do planejamento tributário efetivamente se apresentam.31 

28  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. 
p. 116-117.

29  Ver: GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 282-287.
30  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 117.
31  Ver: ROCHA, Sergio André. Para que serve o Parágrafo Único do Artigo 116 do CTN Afinal? In: GODOI, 

Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (Coord.). Planejamento Tributário: Limites e Desafios Concretos. 
Belo Horizonte: D’Plácido, 2018. p. 492-498.
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Felizmente, temos alguma base para considerar a aplicação concreta da posição 

de Sampaio Dória, uma vez que ele dedicou o último capítulo de seu livro à análise 

de “hipóteses concretas de elisão”. Ele apresenta três casos, dos quais, parece- 

nos, apenas um foi examinado com detalhe suficiente para nossa revisão. Este 

será o tema da próxima seção.

2.3 Aplicação concreta da teoria do autor: o caso do  
seguro dotal

O “planejamento” tributário envolvendo o seguro dotal tinha base no artigo 

11, §2º, do Decreto nº 24.239/1947, segundo o qual não seriam considerados 

no rendimento bruto da pessoa física “os prêmios de seguro restituídos em qual-

quer caso, inclusive no de renúncia do contrato”. A estrutura contratual foi descrita 

por Sampaio Dória nos seguintes termos:

Consistia essa evasão em celebrar a pessoa física um contrato de 
seguro, pagando o prêmio (geralmente com recursos provindos de em-
préstimos concedidos pela própria seguradora) e cancelando-se ato 
contínuo o ajuste, diminuído de pequena importância correspondente 
ao lucro da seguradora no negócio. Ao preencher subsequentemente 
sua declaração de renda, o indivíduo abatia de seus ganhos o valor do 
prêmio pago e não incluía positivamente o valor do prêmio restituído, 
pois excluía a lei, de expresso, do rol de rendimentos tributáveis, as 
restituições de prêmio de seguro resultantes de renúncia ou cancela-
mento do contrato respectivo.32 (Destaque nosso)

Já pela descrição nota-se a posição do autor sobre a estrutura contratual, 

que de início ele caracteriza como evasão. Basicamente o indivíduo contratava 

um seguro de vida sem buscar proteção contra qualquer sinistro, apenas para, 

passada a virada do ano e ocorrido o fato gerador do Imposto de Renda, cancelar 

o contrato. A única razão de ser do contrato era gerar a dedução do prêmio do 

seguro para a pessoa física.

O Supremo Tribunal Federal analisou essa transação em algumas oportuni-

dades, considerando-a uma forma ilegítima de economia fiscal. Nesse sentido, 

podemos citar, por exemplo, a decisão no Recurso Extraordinário nº 40.518 (DJ 

de 26/08/61), cuja ementa transcrevemos a seguir:

Impôsto de renda. Seguro de vida feito pelo contribuinte para furtar-
se ao pagamento do tributo. Fraude à lei. Além da primeira categoria 

32  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. 
p. 135-136.
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de fraude à lei, consistente em violar regras imperativas por meio de 
engenhosas combinações cuja legalidade se apoia em outros textos, 
existe uma segunda categoria de fraude no fato do astucioso que se 
abriga atrás da rigidez de um texto para fazê-lo produzir resultados 
contrários ao seu espírito. O problema da fraude à lei é imanente a 
todo ordenamento jurídico, que não pode ver, com indiferença, serem 
ilididas, pela malícia dos homens, as suas imposições e as suas 
proibições. Executivo fiscal julgado procedente. (Destaques nossos)

Ao comentar as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, 
Sampaio Dória argumentou:

Não vemos o que censurar nessa orientação. Classificaríamos o con-
trato ajustado como tipicamente simulado porquanto uma das carac-
terísticas basilares, que a presumem, é a de o ato ter sido ‘realizado 
para não ter eficácia ou para ser anulado em seguida. É a simulação 
absoluta, porque o agente não tenciona realizar ato algum, nem o 
aparente, nem qualquer outro’. Ademais, o ajuste não tinha qualquer 
objetivo material, mercantil, negocial, econômico, senão o de, exclu-
sivamente, lesar o fisco. Diferente seria o caso do seguro dotal que 
realmente viesse a cobrir um risco efetivo e específico do agente que, 
superado o mesmo, cancelasse o seguro. Então, valendo-se de uma 
evidente lacuna da lei, a restituição do prêmio (o qual evidentemente 
viria diminuído de uma fatia maior que a companhia seguradora reteria 
certamente, em virtude da efetividade do risco havido) não ensejaria 
tributação. Resta saber se alguém se interessaria nessas circunstân-
cias em tirar proveito de tal lacuna.33 (Destaques nossos)

A análise deste caso afasta Sampaio Dória de autores que consideramos 
libertários extremos, cujo melhor exemplo talvez seja o Professor Ives Gandra da 
Silva Martins. Ao analisar este caso do seguro dotal, Ives Gandra, escrevendo em 
coautoria com José Ruben Marone, afirmou o seguinte:

Pelas razões aduzidas, não é possível no ordenamento jurídico bra-
sileiro a aplicação do instituto da fraude à lei tributária, por conter 
hipótese de ficção em que se ignora a situação jurídica eleita como 
impeditiva da incursão no fato gerador do tributo, nos termos do inciso 
II do artigo 116 do CTN.

No caso, a situação do seguro não é situação de fato, é sim jurídica, 
razão pela qual ignorá-la para tributar afronta a legalidade e todos os 
princípios constitucionais correlatos.

Na hipótese julgada inocorreu a simulação cuja natureza é de ilicitude 
e acobertamento de fato gerador também inocorrido.34

33  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 137.
34  MARTINS, Ives Gandra da Silva; MARONE, José Ruben. Elisão e Evasão Fiscal – Estudo de Casos. In: 

YAMASHITA, Douglas (Coord.). Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência. São Paulo: Lex, 2007. 
p. 160-161.
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Nota-se que para esses autores se foi celebrado um contrato de seguro, de 

acordo com as regras que lhe são aplicáveis, o mesmo não poderia ser descon-

siderado, mesmo que, diante dos fatos, ficasse evidente que o elemento típico 

de um contrato de seguro, que é a indenização na eventualidade de um sinistro, 

nunca se fez presente.

É relevante notar que, mesmo negando explicitamente a relevância do propó-

sito do contribuinte, Sampaio Dória ressaltou, em sua análise do caso do seguro 

dotal, que “o ajuste não tinha qualquer objetivo material, mercantil, negocial, eco-

nômico, senão o de, exclusivamente, lesar o fisco”.

Este aspecto é interessante. Temos rejeitado, assim como Dória, que seja 

relevante analisar os motivos do contribuinte para a prática do ato ou negócio 

jurídico.35 O controle do planejamento tributário é objetivo-formal, não subjetivo- 

intencional. Contudo, temos que reconhecer que é uma linha tênue que separa a 

distorção do perfil objetivo do ato ou negócio jurídico e a ausência de razões não 

tributárias para sua prática.

De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre 

o que foi formalizado juridicamente e a realidade fática, como no caso do seguro 

dotal, sempre estará evidente que a prática do ato foi motivada exclusivamente 

pelo objetivo de economia tributária. 

Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à com-

preensão de que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se 

sustentar a ilegitimidade do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. 

Essa afirmação parece óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito.

Todo planejamento tributário, e até mesmo os atos evasivos, têm uma fi-

nalidade comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante devido ou postergar 

o pagamento do tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o pró-

prio nome indica, um planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e 

coordenados para se alcançar um fim. Logo, a legitimidade dos atos do planeja-

mento tributário não pode ser encontrada na finalidade buscada, mas nos meios 

empregados. 

Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por 

razões exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado 

pela fiscalização, diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de 

haver congruência entre a realidade fática e forma jurídica adotada. 

35  ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário na Obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2019. p. 98-100.
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Temos um exemplo claro desse tipo de situação nos casos de redução de 

capital da pessoa jurídica com venda do ativo pela pessoa física, com uma tribu-

tação mais baixa do ganho de capital.

Argumenta-se que a única razão para a realização desse tipo de operação 

seria o tratamento fiscal mais vantajoso. Que seja! Pouco importa a finalidade. O 

relevante é verificar se houve ou não uma simulação. Se foi criada uma aparência 

de transferência do ativo para o sócio ou acionista, quando, de fato, transferência 

não houve. Não se identificando nenhuma dessas situações, há que se reconhe-

cer a legitimidade dos atos praticados pelo contribuinte, independentemente de 

suas consequências.

2.4 Sampaio Dória: um libertário moderado

Após esses comentários, podemos reiterar a afirmação que já apresenta-

mos anteriormente, de que a teoria de Antonio Roberto Sampaio Dória sobre os 

limites do planejamento tributário legítimo é uma teoria libertária moderada.

É uma teoria libertária porque prega a prevalência do valor liberdade e, con-

sequentemente, do princípio da segurança jurídica e seus subprincípios. Isso fica 

particularmente claro na seção de seu livro em que analisa a relação do plane-

jamento tributário com os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e 

sustenta que o princípio da legalidade se impõe sobre os demais.

Contudo, certamente o antigo Professor da USP era libertário moderado, a 

começar pela própria visão sobre o alcance do princípio da legalidade, como vimos 

ao analisar sua posição sobre o uso da analogia no Direito Tributário. Portanto, 

quando ouvirmos de um interlocutor, “prevalece a legalidade”, temos que questio-

nar, “mas o que é legalidade para você?”, ou, como pondera Marco Aurélio Greco, 

“quanto de legalidade?”.36 

Mas a caracterização da teoria de Sampaio Dória como “moderada” reside 

de forma mais clara na sua posição sobre o conceito de simulação. Vimos que 

aqui o autor se distancia dos conceitos restritivos, aproximando-se de uma noção 

causalista, quase teleológica de simulação, que se manifesta quando se “pre-

tende moldar e identificar uma realidade factual, cujas características essenciais 

discrepam radicalmente daquelas que devem ser próprias do negócio ou categoria 

legal que foi empregada”.37

Nessa linha de ideias, não é qualquer legalidade, qualquer forma jurídica 

que legitima a economia de tributos. Como alertava Sampaio Dória em outra 

36  GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 153-155.
37  DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Elisão e Evasão Fiscal. 2. ed. São Paulo: José Bushatsky, 1977. p. 65-66.
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passagem: exige-se uma liberdade de opção não simulada, como vimos em sua 

análise sobre o caso do seguro dotal.

Alguns leitores provavelmente pensarão: “ora, o caso do seguro dotal é ex-

tremo demais, não tem como saber qual seria a posição de Sampaio Dória diante 

de casos mais complexos”. De fato. Não podemos presumir qual seria a conclu-

são do autor em casos difíceis. Contudo, e esse é o desafio que tenho feito a 

interlocutores, já sabemos que de um libertário extremo não se tratava. 

3 Conclusão

Venho sustentando a hipótese de que as posições de libertários moderados 

e solidaristas moderados são muito mais próximas do que se pode presumir. A 

posição diante de casos concretos, não suas premissas axiológicas e principio-

lógicas. Atualmente estou conduzindo pesquisa que busca testar essa hipótese. 

A visão de Sampaio Dória sobre os limites do planejamento tributário legíti-

mo era de defesa inconteste da liberdade, mas de uma liberdade não simulada, 

ou seja, da liberdade de opção do contribuinte, não para distorcer a realidade 

mediante a adoção de formas jurídicas exóticas, mas, sim, para efetivamente 

praticar atos ou negócios jurídicos que resultem na menor tributação, desde que 

congruentes com a realidade fática e com o seu perfil objetivo. Por essa razão, 

seguindo a classificação que propusemos na seção 1 deste artigo, entendemos a 

posição do autor como libertária moderada. 
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