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RESUMO 

Introdução: O seguinte artigo analisa a elisão e a evasão fiscal, expondo seus 
conceitos e diferenciação. Objetivo Geral: O artigo objetivou mostrar os conceitos 
desses institutos, expondo a licitude da elisão, bem como a ilicitude da evasão, 
expondo o principal elemento diferenciador da legalidade entre os institutos. 
Metodologia: O obetivo do estudo em questão é exploratório, usando-se da 
pesquisa bibliográfica como procedimento técnico. Conclusão: A proposta dessa 
pesquisa é a análise dos citados institutos, além de exibir com casos recorrentes no 
cotidiano como se diferenciam.  
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INTRODUÇÃO  

O presente artigo se propõe a analisar e responder o que são a Elisão e a 

Evasão Fiscal, tema amplamente debatido no meio acadêmico e judiciário, dado a 

recorrente tentativa dos contribuintes em optar tanto pelo meio ilícito (evasão) 

quanto pelo lícito (elisão) para mitigar a onerosa carga tributária no Brasil. 

O trabalho visa um sucinto e eficaz esclarecimento dos institutos, mostrando o 

que faz a licitude de um e a ilicitude de outro, além de compara-los em casos 

concretos para complementar essa elucidação. 

No artigo pesquisaram-se artigos acadêmicos, decisões jurisprudenciais, além 

de doutrinadores como Alexandre Mazza, Hugo de Brito Machado, Eduardo Sabbag, 

entre outros. 

Para a explicação da questão colocou-se, primeiramente, de forma breve, o 

conceito de Direito Tributário, para em seguida explanar os princípios da legalidade 

e da igualdade ou isonomia. Entendidos esses conceitos, passa-se ao ponto central 

do trabalho e são explicados o que são a elisão e a evasão fiscal, valendo-se de 

hipóteses recorrentes. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 APRESENTAÇÃO 

O Direito Tributário é, nos ensinamentos de Machado (2010, p.56), “ramo do 

Direito que se ocupa das relações entre o Fisco e as pessoas sujeitas a imposições 

tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão 

contra os abusos desse poder”. 

Sendo o Direito Tributário o ramo do Direito pelo qual o Estado – obedecendo a 

Carta Magna e a legislação infraconstitucional – invade o patrimônio do contribuinte 

para arrecadar, resta ao mesmo contribuinte se basear na ciência que limita o poder 

de tributar para planejar, obedecendo – tal qual o próprio Estado – o ordenamento 

jurídico, a forma menos onerosa de ter seu patrimônio invadido. 

De forma a obedecer aos princípios da legalidade e da igualdade ou isonomia, 

temos a Elisão Fiscal ou planejamento tributário, isto é, temos o uso de práticas 

lícitas para economizar no pagamento de tributos. 



 

 
 

 
 

Desobedecendo os princípios retrocitados, temos a Evasão Fiscal, que visa 

frustar ilicitamente o recolhimento de tributos. 

 

1.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Versa o art. 150 inciso I da Constituição Federal que: “Sem prejuízo de outras 

garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça 

[...]”. 

Isto é, o princípio da legalidade tributária exige que a existência de uma norma 

definidora de todos os elementos da regra matriz de incidência tributária, que são, 

segundo Machado (2010): descrição do fato tributável, definição da base de cálculo 

e da alíquota, ou critérios para o estabelecimento do valor do tributo, identificação 

dos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária.  

Sendo que uma norma definirá todos os critérios para o Estado poder tributar, 

usar-se-á o contribuinte dos mesmos critérios para realizar um planejamento lícito 

(ou ilícito) para diminuir sua contribuição. 

Complementando a compreensão desse princípio basilar na compreensão do 

tema, cita-se: 

 
Mesmo não sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse 
consentimento popular, presta-se o principio da legalidade para garantir a  
segurança nas relações do particular (contribuinte) com o Estado (fisco), as 
quais devem ser inteiramente disciplinadas, em lei, que obriga tanto o 
sujeito passivo como o sujeito ativo da relação obrigacional tributária 
(MACHADO, 2010, p. 38). 

 

1.3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA 

Versa o art. 150 inciso II da Constituição Federal que 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  
[...] 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; [...] 

 



 

 
 

 
 

Isto é, o princípio da isonomia ou igualdade tributária visa, nos termos de 

Sabbag (2016), tratar igualmente os iguais e desigualmente os deseguais, sendo 

assim uma diferenciação vertical dos contribuintes. 

De prima facie o conceito exposto do princípio da isonomia tiraria a 

necessidade de sua compreensão para o estudo deste tema, visto que é ele é um 

princípio direcionado muito mais ao legislador e administrador (fisco) do que ao 

contribuinte. 

Ocorre que, mesmo que o princípio seja direcionado às duas figuras citadas, 

ocorre que, indiretamente, é de interesse – nas duas hipóteses – ao contribuinte 

também, isto é, no caso de evasão fiscal, a ilicitude frustra as intensões do Estado 

no tratamento igualitário aos contribuintes, da mesma forma que no caso da licitude 

o Estado verifica um regular seguimento do ordenamento para poder arrecadar sem 

demais entraves. 

Sobre o exposto, cita-se 

 

O principio da igualdade, numa visão formalista e dirigido apenas ao  
aplicador da lei, pode significar apenas o caráter hipotético da norma, a 
dizer que, realizada a hipótese normativa, a conseqüência deve ser igual, 
sem qualquer distinção decorrente de quem seja a pessoa envolvida. Assim, 
se a norma estabelece que quem for proprietário de imóvel deve pagar 
imposto, o imposto é devido, seja qual for o proprietário do imóvel, em cada 
caso (MACHADO, 2010, p. 43). 

 

1.4 ELISÃO FISCAL 

Conceitua Mazza (2015) elisão fiscal ou planejamento tributário como o uso de 

práticas lícitas realizadas pelo contribuinte, visando economizar no pagamento do 

tributo.  

 

A elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de 
negócio legalmente enquadrado em hipótese visada pelo sujeito passivo, 
importando isenção, não incidência ou incidência menos onerosa do tributo. 
A elisão é verificada, no mais das vezes, em momento anterior àquele em 
que normalmente se verificaria o fato gerador. Trata-se de planejamento 
tributário, que encontra guarida no ordenamento jurídico, visto que ninguém 
pode ser obrigado a praticar negócio da maneira mais onerosa 
(ALEXANDRE, 2015, p. 446). 

 



 

 
 

 
 

Por reduzir o valor arrecado esse instituto encontra, por óbvio, resistência por 

parte dos órgãos fazendários, contudo, nada podem fazer, posto que a elisão é o 

plenejamento dentro dos limites autorizados pelo ordenamento. 

Pode ser citado como exemplo uma empresa de serviços que decide mudar 

sua sede para determinado município, visando pagar um menor ISS. 

A União fixou através da Lei Complementar nº 116 de 2003 que a alíquota 

máxima de sobre o ISS – imposto sobre serviços – é de 5%, posto que a alíquota 

mínima é de 2%, vide artigo 88, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

da Constituição Federal. 

Os municípios são os competentes para a instituição do referido imposto (art. 

156, III, da Constituição Federal), sendo que a regra geral ao instituir o referido 

imposto é o de cobrar 5% de alíquota sobre os serviços, contudo, nada impede a 

estes instituir o ISS sobre determinado serviço em porcetagem menor 5%, desde 

que não seja menor a 2%. 

Em um exemplo hipotético, se o município visa incentivar serviços como o da 

informática,  valer-se-á o legislador municipal de diminuir o valor da alíquota dentro 

da margem permitida, trazendo empreendedores de fora para investir no ramo.  

Neste exemplo de elisão fiscal, tanto o município utilizou-se de procedimento 

perfeitamente regular visando melhorar sua economia, como também o possível 

interessado não estaria infringindo o princípio da legalidade e abrindo seu negócio 

de forma perfeitamente lícita.  

 

1.5 EVASÃO FISCAL 

Ensina Mazza (2015) evasão fiscal ou sonegação fiscal como prática de 

conduta ilícita pelo contribuinte que visa frustrar o recolhimento de tributos. 

Reforçando esse entendimento: 

 

A evasão fiscal é uma conduta ilícita em que o contribuinte, normalmente 
após a ocorrência do fato gerador, pratica atos que visam a evitar o 
conhecimento do nascimento da obrigação tributária pela autoridade fiscal. 
Aqui o fato gerador ocorre, mas o contribuinte o esconde do Fisco, na ânsia 
de fugir à tributação (ALEXANDRE, 2015, p. 447). 

 

Exemplo clássico da evasão fiscal é o de circular mercadoria sem emitir nota 

fiscal. Sendo a nota fiscal um documento que visa recolher impostos nas situações 



 

 
 

 
 

que envolvem  transferência de valor monetário entre as partes, por óbvio que sua 

não emissão caracterizará uma evasão fiscal. É ilegal tal omissão pois a nota fiscal 

é, grosso modo, um instrumento localizador de onde o Estado pode invadir o 

patrimônio do contribuinte. 

 

1.6 DIFERENÇA ENTRE EVASÃO E ELISÃO FISCAL 

 
Com efeito, elisão é ato ou efeito de elidir, que significa eliminar, suprimir. E  
evasão é o ato de evadir-se, a fuga. Tanto se pode dizer elisão fiscal, no 
sentido de eliminação ou supressão do tributo, como evasão fiscal, no 
sentido de fuga ao imposto [...] (MACHADO, 2010, p. 138). 

 

A elisão e evasão fiscal guardam entre si diversas diferenças, além, por óbvio, 

da licitude, as quais não seram todas explanadas. Citar-se-á, em verdade, apenas o 

principal elemento diferenciador entre os institutos: o fato gerador. 

Versa Mazza (2015, p.587) “Fato gerador é a ocorrência concreta da situação 

descrita na hipótese de incidência”. Nota-se no conceito de Maza a presença do 

termo hipótese de incidência. Embora sejam comumente tidos como sinônimos a 

hipótese de incidência e o fato gerador, ocorre que a hipótese de incidência é um 

pressuposto do fato gerador. Isto é, um é a descrição legal de um fato que legitima o 

administrador a arrecadar, e o outro é o fato per se. Ou seja, acontecido o fato 

gerador, o administrador torna-se legítimo para invadir o patrimônio do contribuinte, 

nascendo aqui a relação obrigacional tributária ou simplesmente obrigação tributária. 

Sobre o tema: 

 

É importante notar que a expressão hipótese de incidência, embora as 
vezes utilizada como sinônimo de fato gerador na verdade tem significado 
diverso. Basta ver-se que uma coisa é a descrição legal de um fato, e outra 
coisa é o acontecimento desse fato. Uma coisa é a descrição da hipótese 
em que um tributo é devido. Por exemplo: a aquisição de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza 
(CTN, art. 43). Outra coisa é o fato de alguém auferir renda. Por exemplo: 
João recebeu  dividendos de uma sociedade anônima da qual é acionista. 
(MACHADO, 2010, p. 135). 

 
Posto isso, coloca-se a diferença: a elisão, geralmente, acontece antes do fato 

gerador, ao passo que a evasão, em regra, acontece depois do fato gerador. 

Fica clara a diferença nos exemplos trazidos nos tópicos conceituais.  



 

 
 

 
 

No caso do empreendedor que buscou um município com ISS de menor 

alíquota, o fato gerador só ocorreu na abertura do negócio, ou seja, o Estado só 

tornou-se legítimo para arrecadar do empreendedor quando este já tinha aberto o 

negócio num município adverso, sem que houvesse qualquer empecilho legal.  

Já no exemplo da não emissão de nota fiscal, o fato gerador já tinha sido 

criado, isto é, realizou-se a transação envolvendo valores monetários, podendo o 

Estado arrecadar e precisando para isso que o contribuinte emitisse nota fiscal para 

tal, o que não foi possível por conta da citada omissão dolosa. 

Reforça-se, no entanto, que a evasão nascer de fato gerador posterior e a 

elisão de fato gerador anterior é apenas a regra, ou seja, ela comporta exceções.  

 

Tem-se afirmado, em sede doutrinária, que a elisão fiscal ocorre antes da 
concretização do fato gerador, uma vez que seria impossível evitar ou 
diminuir o ônus de uma incidência tributária já verificada no mundo dos 
fatos. O raciocínio, entretanto, comporta exceções. A título de exemplo, o 
momento da elaboração da declaração do imposto de renda das pessoas 
físicas (ano-exercício) é posterior ao fato gerador do tributo (ano-
calendário); ainda assim é possível fazer que a incidência tributária seja 
menos onerosa, escolhendo o modelo de declaração mais favorável para 
cada caso concreto (completa ou simplificada). Explique-se melhor o 
exemplo. Ao elaborar a declaração do IRPF, o contribuinte pode optar entre 
dois modelos de declaração. No modelo completo, pode abater dos 
rendimentos tributáveis determinadas despesas (educação, saúde, 
previdência, dependentes etc.). No modelo simplificado, o contribuinte troca 
todas as deduções que lhe seriam cabíveis no modelo completo por uma 
dedução-padrão de 20% (vinte por cento) até determinado limite. Assim, se 
um declarante possui quarenta mil reais de rendimentos tributáveis e a 
soma de suas deduções é de seis mil reais, aconselha-se que opte pela 
declaração simplificada, pois neste modelo lhe é lícito o abatimento de oito 
mil reais (20% dos rendimentos tributáveis), o que terá por consequência 
uma tributação menos onerosa. Agindo assim, tal contribuinte estará 
fazendo elisão fiscal (conduta lícita) posterior à ocorrência do fato gerador. 
[...] 
É tradicional em doutrina se afirmar que a evasão sempre é posterior ao fato 
gerador do tributo, pois só se esconde um fato que já ocorreu. Também 
neste casoa regra comporta exceções, basta lembrar dos casos em que 
contribuintes de ICMS emitem notas fiscais fraudulentas antes da saída da 
mercadoria do estabelecimento comercial (fato gerador do tributo). Trata-se 
de uma forma de esconder a futura ocorrência do fato gerador do tributo (ou 
diminuir criminosamente o seu montante). É caso de conduta evasiva 
anterior à ocorrência do fato gerador. (ALEXANDRE, 2015, p. 446-447). 

 

2. RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

Após a explanação do conceito de Direito Tributário e de importantes princípios 

no tema do trabalho, no caso, os princípios da legalidade e da igualdade ou 



 

 
 

 
 

isonomia, se verificou com base doutrinária e acadêmica os conceitos de elisão e 

evasão fiscal, bem como a principal diferença entre eles.  

A fonte doutrinária foi conclusiva, posto que, por mais que haja discussões 

sobre meios de combater a evasão fiscal, bem como de novos instrumentos para a 

elisão, o entendimento da conceituação e diferenciação encontra-se pacificada. 

  

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo foi conclusivo, tendo nele uma proposta restritamente didática.  

A citada proposta do artigo foi bem sucedida, progredindo do conceito de 

Direito Tributário, passando aos princípio da legalidade e da igualdade ou isonomia 

– basilares na compreensão do tema –, para em seguida conceituar a elisão e 

evasão fiscal e enfim diferencia-los.   Não só pelo aprendizado dos conceitos per 

se, mas considera-se exitosa a proposta por atingir o maior elemento diferenciador 

destes, tornando-se um aprendizado simples e satisfatório à nível introdutório aos 

interessados pelo tema.  
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