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ELISÃO FISCAL E EVASÃO FISCAL 
 

INTRODUÇÃO 

O Direito Tributário nos proporciona temas importantes como, Elisão Fiscal e a Evasão Fiscal. Tais temas tem influência nos 

meios do planejamento tributário, pois para aqueles que desejam executar tal tarefa de forma que não infrinja a lei, deve saber 

seus conceitos. Devemos sempre levar em consideração o que a lei determina, pois é ela que nos rege e traça limites.  

 

  

 

 

  

CONCLUSÃO 

A Elisão consiste na prática de atos lícitos para a economia 

de tributos, é a conduta consistente na prática de ato ou 

celebração de negócio legalmente enquadrado em hipótese 

visada pelo sujeito passivo, importando isenção, não 

incidência, incidência menos onerosa do tributo. A Elisão é 

verificada, no mais das vezes, em momento anterior aquele 

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 de maneira mais onerosa. Contudo, o 

estudo e identificação de todas as alternativas legais 

aplicáveis ao caso ou a existência de lacunas na lei, que 

possibilitem realizar essa operação da forma menos 

onerosa possível para o contribuinte, sem contrariar a lei. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

REFERÊNCIAS 

Entende-se que este dois métodos, influenciam diretamente a 

questão tributária, utilizando formas concretas com meios e 

objetivos afim de induzir a redução de gastos. Pode-se 

perceber que estes procedimentos visam a redução de 

tributos, mas apenas a elisão pode ser considerada legal, 

sendo que ela utiliza de formas legais previstas em lei. 

Sabemos que as instituições que utilizam dos meios de elisão 

procuram seguir corretamente com suas obrigações, conforme 

previsto na legislação tributária. Todavia ainda existem uma 

relativa parte que fazem uso da evasão, ou seja, não segue 

como as demais, agindo de forma negligente, sonegando e 

opondo-se a ordem. 

 

 

 

  

 

 

 

Já a Evasão é a prática que infringe a lei, a conduta ilícita, 

cometida após a ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária, objetiva reduzi-la ou ocultá-la, ela está prevista e 

capitulada na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. 

Esta lei, define que constitui crime contra a ordem tributária 

suprimir ou reduzir tributo mediante as condutas 

discriminadas no seu texto, das quais levamos em 

consideração as seguintes: omitir informação ou prestar 

declaração falsa às autoridades fazendárias, falsificar ou 

alterar nota fiscal, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou 

utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou 

inexato, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre 

rendas. 
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Podemos diferenciar estas duas formas a partir da legalidade 

dos fatos. O contribuinte tem o direito de economizar quando 

efetuar o pagamento dos tributos, porém ele pode ter opção 

de escolher qual das formas ele irá optar, sendo uma 

tributada e a outra não. Através da Lei Complementar nº 

104/2001, referida Lei foi alterado o texto do art. 116 do 

Código Tributário Nacional, pelo que se autorizou a 

desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados 

pelo contribuinte com a finalidade de dissimular a ocorrência 

do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária. 


