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Referência Questão nº 24 – Procurador

JUSTIFICATIVA

A questão nº 24 foi ANULADA, conforme justificativa abaixo:

A questão está respaldada pelo artigo 116 do Código Tributário Nacional e por doutrina, principalmente pelo

doutrinador Ricardo Alexandre.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a matéria é contemplada dentro do subtópico “obrigação tributária”, prevista

no edital do certame.

Sobre a discussão legal, a questão é uma combinação entre o disposto no artigo 156, §2º, I da Constituição Federal

com o parágrafo único do artigo 116 do CTN.

Na questão, Marco e Tulio simularam negócio jurídico para não incidência do ITBI. Nesse caso, a questão foi taxativa

em informar que houve uma simulação de negócio com fins de evitar incidência do tributo.

Pela literalidade da leitura do parágrafo único do artigo 116, inserido no CTN exatamente para fins de condutas de

elisão ineficaz, o município, ao tomar conhecimento da manobra, poderá desconsiderar o negócio jurídico simulado

e aplicar a incidência do ITBI sobre a negociação do imóvel.

Sobre a doutrina, as obras tributárias encaram as condutas antielisivas, onde se encontra a elisão ineficaz, dentro das

obrigações tributárias. Além disso, em que pese alguns entendimentos doutrinários divergentes, a doutrina

reconhece que em caso de simulações em que o negócio jurídico escolhido pelo sujeito tem um viés aparentemente

lícito, mas, no abuso da forma, comete um ilícito por se furtar da obrigação tributária.

Diverge assim da evasão fiscal porque, a priori, não houve um ilícito na negociação do imóvel. Somente após a

concretização do negócio e extinção da pessoa jurídica, o imóvel teve a finalidade que almejavam os sujeitos: a

transferência sem incidência do imposto. Nesse caso, além da prática não ser inicialmente ilícita, o que é exigido para

a evasão, as alternativas (erradas) ainda incorrem em erro por determinar um ato discricionário para a



Administração Pública em desconstituir, ou não, o ilícito tributário praticado. Pelo viés de anulação da questão pela

possibilidade de considerar-se evasão, os recursos não merecem prosperar.

Entretanto, verifica-se que houve uma imprecisão gramatical na parte final da questão quando o verbo utilizado

evitar foi inserido de forma a gerar dúvidas no candidato. Merece prosperar então os recursos para anulação,

considerando que o município deve aplicar normas de antielisão e evitar a elisão. Pugna-se, assim, pela anulação da

questão.
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