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1- Resumo 

No contexto tributário brasileiro, encontramos diversas formas lícitas de se 

reduzir o valor dos impostos e tributos a serem recolhidos pelas empresas ao 

fisco. Essa prática é conhecida como elisão fiscal e não constitui ato ilícito, já 

que o contribuinte deixa de recolher impostos amparado pela lei. 

Buscamos enumerar neste estudo alguns conceitos e pontos de atenção 

envolvendo a prática da elisão fiscal e pesquisamos no ordenamento jurídico 

brasileiro determinados aspectos legais envolvendo essa questão tributária. 

Por fim estimamos o quanto o fisco deixa de arrecadar anualmente devido ao 

gasto tributário do governo no setor industrial brasileiro: aproximadamente R$ 

22.108,08 por indústria, favorecendo o desenvolvimento deste setor.  

  

2- Introdução 

O setor industrial brasileiro tem fundamental importância para o país, exigindo 

considerável investimento para produzir os bens necessários à manutenção 

de nossa economia, e oferecendo emprego à milhões de brasileiros. Grande 

parte dos bens produzidos estão diretamente ligados ao crescimento do país, 

fornecendo máquinas e equipamentos que a população e os demais setores 

da economia utilizam para o desenvolvimento de suas atividades. 

O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) aponta que carga 

tributária brasileira é altíssima, uma das maiores do mundo, representando 

36,27% do Produto Interno Bruto (PIB) (IBPT março 2013).   

Estudos realizados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP) mostraram que a Indústria de Transformação foi o setor da economia 

que mais contribuiu com a arrecadação de impostos: respondeu por 33,9% do 

total arrecadado, enquanto sua participação no PIB foi de apenas 16,2%. Um 

dos efeitos dessa elevada tributação é que 40,3% do preço dos produtos 

industriais correspondem a impostos e contribuições (FIESP setembro 2010). 

Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

aponta que a elevada carga tributária foi o principal problema enfrentado pelo 

setor industrial no segundo trimestre de 2013 (CNI julho 2013). 

A tributação nas empresas é feita através de diversas contribuições e 

impostos, dentre eles destacamos o Imposto de Renda sobre o Lucro Líquido 

(IR), o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto de Circulação 



de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto de Importação (II), a 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), o Programa de Integração 

social (PIS) e a Contribuição Financeira Social (COFINS). 

A importância dos impostos nas indústrias vem exigindo dos administradores 

um vultuoso investimento de energia e recursos visando obter alternativas 

que possibilitem a conciliação dos aspectos industriais, comerciais e fiscais, 

visando a anulação, redução ou adiamento do ônus tributário. 

Essas estratégias para economia de impostos, quando amparada por leis e 

normativos pertinentes, é chamada de elisão fiscal, e é uma prática saudável 

para a manutenção da atividade das empresas, uma vez que permite a 

alocação destes recursos no próprio desenvolvimento das organizações, 

fortalecendo e incentivando o setor industrial da economia. 

Quando as providências para minimizar ou evitar o ônus tributário não 

obedecem aos requisitos legais, pratica-se a evasão fiscal, caracterizada por 

sonegação, simulação ou fraude e está sujeita às penalidades previstas no 

código penal, além da cominação de multas e moras. 

Saber as condições e as regras pertinentes à arrecadação dos tributos é de 

suma importância no estabelecimento de um planejamento tributário eficiente 

e assertivo. Para tal se faz necessário conhecer com clareza os conceitos e 

os limites entre a elisão e a evasão fiscal, permitindo implementar com 

confiança os planejamentos efetuados.  

 

3- Objetivos 

Os objetivos deste trabalho são apontar os conceitos relacionados à elisão 

fiscal, levando em consideração a lei e a sua aplicação no caso prático, ou 

seja, a redução da carga tributária na atividade empresarial, definindo elisão 

fiscal, planejamento tributário, evasão fiscal, fraude, simulação e sonegação.

Buscamos também enumerar alguns pontos de atenção na prática da elisão 

fiscal pelas empresas, aspectos jurídicos pertinente ao assunto e mensurar 

impacto deste não recolhimento de impostos no setor industrial brasileiro. 

 

4- Metodologia 

Através de pesquisa na literatura jurídica, buscamos as definições dos termos 

relacionados ao tema elisão fiscal, buscando elucidar seus conceitos e 



investigar suas peculiaridades teóricas. Em pesquisa no ordenamento jurídico 

brasileiro, encontramos as bases legais que alicerçam e tratam desta prática 

elisiva tributária e os respectivos enquadramentos dos casos ilícitos, que 

devem ser considerados e repudiados pelos administradores de empresas. 

Junto aos órgãos e fontes oficiais do governo, como o Ministério da Fazenda, 

a Receita Federal e demais organizações como a FIESP, o IBPT e a CNI, 

localizamos os dados sobre o recolhimento de impostos e mensuramos o 

quanto se deixou de arrecadar do setor industrial brasileiro através de 

incentivos tributários, conhecidos como gastos tributários do governo. 

Com estes dados pudemos estimar o quanto o setor industrial brasileiro se 

beneficia da prerrogativa de não recolher impostos por incentivo do governo e 

apuramos o valor anual economizado pelas empresas, que 

consequentemente auxilia o crescimento do setor industrial.  

 

5- Desenvolvimento 

As ações empresariais que visam, através de meios e instrumentos legítimos, 

harmonizar as transações futuras com o objetivo de retirar, minimizar ou 

postergar o débito fiscal, vem ocupando uma posição de vanguarda nas 

estratégias das organizações. A formulação de estratégias ou planejamentos 

tributários neste sentido fundamenta-se no direito à economia de impostos, 

que respalda todos os contribuintes na adoção de ações que resultem em 

consequências fiscais menos onerosas (BORGES, 2008:35) 

O planejamento tributário é uma atividade preventiva que analisa os atos e 

negócios jurídicos que o agente econômico (empresa, instituição financeira, 

cooperativa, associação etc.) pretende realizar no desenvolvimento de suas 

atividades. Seu objetivo é alcançar a maior economia fiscal possível, 

reduzindo a carga tributária para o menor valor dentro dos limites da lei. Para 

isso, deve-se observar, antes de cada operação, suas consequências 

econômicas e jurídicas, pois uma vez que estiver concretizada, considera-se 

ocorrido o fato gerador de determinado tributo e passa a vigorar seus efeitos 

(art. 116 do CTN) gerando a obrigação tributária (MALKOWSKI, 2000:22). 

Dessa forma, o planejador tributário deve observar todas as alternativas 

legais aplicáveis à atividade da empresa e também verificar a existência de 



lacunas na lei, que possibilitem realizar as atividades operacionais de forma 

menos onerosa, mas sempre observando a lei. 

A economia tributária que advém da adoção de uma alternativa legal, menos 

gravosa, ou atuação em detrimento de lacuna da lei, denomina-se elisão 

fiscal; e, por ser feita respeitando-se o ordenamento jurídico brasileiro, é 

legítima e lícita. Todo administrador deve buscar maximizar os lucros da 

empresa e minimizar suas perdas, e neste sentido o planejamento tributário é 

um instrumento necessário à gestão dos negócios e tão importante quanto 

qualquer outro planejamento de outras áreas da empresa, como a de vendas,  

a de marketing etc (BORGES, 2008:36). 

Para uma correta implementação, conceituação e classificação do 

planejamento tributário, precisamos definir os conceitos doutrinários de elisão 

e evasão fiscal. Os termos utilizados pela doutrina para designar este 

fenômeno são muitos: elisão, evasão fiscal legítima, engenharia fiscal, direito 

à economia de impostos e planejamento tributário. Elisão fiscal é uma espécie 

dentro do gênero planejamento tributário. 

A elisão é economia tributária que advém da adoção de uma alternativa legal 

menos gravosa ou atuação em detrimento de lacuna da lei e, por ser feita 

respeitando-se o ordenamento jurídico brasileiro, é legítima e lícita. Já a 

evasão fiscal, são as práticas que visam a redução do ônus tributário, e que 

não estão amparadas pela lei, e portanto, constituem-se em atos ilícitos. 

Dentre as elas destacamos a sonegação, a fraude e a simulação. 

A sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou a retardar, 

total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária, da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou das condições pessoais 

do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou o crédito 

tributário correspondente (MALKOWSKI, 2000:24). 

Só há sonegação quando alguém tenta simular ou descaracterizar o fato 

gerador ocorrido, ou dissimula condições suscetíveis de afetar a obrigação 

tributária. É condição necessária a ocorrência anterior do fato gerador. 

Fraude, definida no artigo 72 da lei 4.502/64, “é toda ação ou omissão dolosa 

tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato 

gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 

características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, 



ou a evitar ou diferir o seu pagamento”. Na fraude, o infrator age 

deliberadamente contra a lei com a intenção de obter o evento desejado. 

Caracteriza-se pela distorção das formas jurídicas ou mediante ato simulado. 

A simulação ocorre pela falta de correspondência entre o negócio que as 

partes realmente estão praticando e aquele que elas formalizam. O artigo 167 

do Código Civil determina que “É nulo o negócio jurídico simulado, mas 

subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. 

 O Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, comina multa igual à metade da receita ou 

rendimento omitido, ou da dedução indevida, independentemente da ação 

penal que couber, no caso de falsidade material ou ideológica da 

escrituração, de seus comprovantes, ou de demonstração financeira que 

tenha por objetivo eliminar ou reduzir o montante de imposto devido, ou diferir 

o seu pagamento. A falsidade material corresponde à falsificação de 

documentos, papeis, e livros (MALKOWSKI, 2000:25).  

A falsidade ideológica é definida em nosso código penal, no artigo 299 como: 

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 

devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante”. 

O planejamento tributário pode ser didaticamente e genericamente dividido 

em duas fases: a primeira, antes da ocorrência do fato gerador, conhecida 

como elisão fiscal, e a segunda, após a ocorrência do fato gerador, conhecida 

como evasão fiscal (MARINS, James. 2000:33). 

A primeira fase importa em estudos e planos de ação realizados por vários 

profissionais, como contadores, advogados, economistas e administradores, 

que organizam os negócios da empresa, para diminuir ou zerar o ônus 

econômico dos tributos, ou até mesmo evitar as obrigações tributárias 

acessórias, como a escrituração contábil. 

Inclui-se também nesta primeira fase o questionamento judicial das exações, 

na tentativa de se reduzir a carga tributária, apesar de não ser este um dos 

métodos clássicos de elisão, que utilizam-se apenas das lacunas e opções 

legais de um determinado sistema tributário, ou das contradições existentes 

entre dois ou mais textos da lei em normativos diferentes. 



Estas ações elisivas, visam ao fato econômico, mas podem objetivar também 

o fato jurídico, como é o caso em que o ônus não provém da obrigação 

tributária principal, mas dos deveres fiscais acessórios (escrituração contábil, 

apresentação de documentos etc) (GRECO, 1998:61). 

A ocorrência do fato gerador é referência temporal para a maioria dos casos, 

mas existem muitas possibilidades legais de redução dos ônus tributários 

após a ocorrência do fato gerador, como é o caso da repetição do indébito 

tributário, da compensação, da ação declaratória de inexigibilidade de débitos 

fiscais e demais procedimentos judiciais e administrativos que, embora não 

sejam formas genuínas de planejamento tributário, também prestam-se a 

evitar, postergar ou reduzir os ônus fiscais (MALKOWSKI, 2000:45). 

O que realmente caracteriza a elisão são as condutas, que devem ser lícitas e 

congruentes ao ordenamento jurídico, ocorrendo antes ou após a ocorrência 

do fato gerador, por também englobar a possibilidade de defesa do 

contribuinte em processos administrativos e judiciais, pelas vias legais. 

O Código Tributário Nacional, no artigo 114, define como fato gerador da 

obrigação tributária principal, as situações definidas em lei como necessárias 

para sua ocorrência. Corresponde ao conjunto dos pressupostos previstos de 

forma abstrata na norma ou na lei (direito material) e vinculados à obrigação 

jurídica de pagar um determinado tributo (ROCHA, 2001:57).   

O fato gerador surge no momento em que alguém se encontra na situação 

descrita na lei, no momento em que se manifesta de forma concreta a 

situação prevista de forma genérica e abstrata na norma legal. 

O Sistema Tributário Brasileiro está permeado de desonerações tributárias 

com o objetivo de atender aos mais diversos propósitos, dentre os quais 

destacam-se o incentivo ao desenvolvimento de setores da economia e a 

promoção da equalização das rendas entre as regiões geográficas do país 

para diminuir a expressiva desigualdade existente entre elas.  

Quando o governo intencionalmente deixa de arrecadar tributos, através de 

incentivos, ele chama a este não recolhimento de gastos tributários, que são 

despesas que o governo realiza indiretamente através da tributação, no intuito 

de alcançar objetivos econômicos e sociais. São explicitados nas normas que 

descrevem os tributos, constituindo-se uma exceção ao sistema tributário, 

diminuindo o potencial total de arrecadação e, consequentemente, 



aumentando a disponibilidade econômica de todos os contribuintes 

beneficiados (Receita Federal 2012). 

Esses gastos tributários possuem caráter compensatório, compensando 

alguma falha do governo no atendimento à população, referente aos serviços 

de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o governo tem 

a intenção de promover o desenvolvimento de determinada região ou setor.  

 

6- Resultados 

O planejamento tributário visa à economia de impostos das seguintes formas: 

1-Evitando ou postergando a ocorrência do fato gerador; 

2-Minimizando o valor do imposto devido (MALKOWSKI, 2000:26) 

As empresas que pretendem efetuar um planejamento tributário efetivo, 

mediante ações lícitas capazes de excluir, reduzir ou adiar o ônus tributário, 

devem seguir regras importantes que outorgam juridicidade ao planejamento: 

1-Verificar se a economia de impostos proverá de ação ou omissão anterior à 

concretização da hipótese normativa de incidência, ou seja, o fato gerador. 

2-Examinar se a economia resultante decorre de ação ou omissão legítima.  

3-Verificar se as ações que gerarão economia de impostos serão realizadas 

por meio de formas de direito privado normais, típicas e adequadas. 

4-Certificar-se formalizar nos documentos fiscais correspondentes às ações 

que proporcionarão a economia de impostos (BORGES, 2008:36). 

O Gasto tributário apurado pela Receita Federal em 2012 no setor industrial 

foi de R$ 20.492.416.235,00 representando 14,04% do total dos gastos 

orçamentários governamentais de 2012 (R$ 146.003.322.486,00). Segue 

abaixo o gasto tributário industrial de 2012 discriminado por tipo de gasto: 

Zona Franca de Manaus (ZFM) e Amazônia Ocidental: R$ 3.976.649.459,00 

Setor Automobilístico:                                                     R$ 1.571.551.020,00 

SUDAM – Superint. Desenvolvimento da Amazônia:      R$ 1.574.301.945,00 

SUDENE – Superint. Desenvolvimento do Nordeste:     R$ 3.072.333.910,00 

FINOR – Fundo de Investimentos do Nordeste:              R$ 170.488.056,00 

FINAM – Fundo de Investimentos da Amazônia:               R$ 3.882.611,00                                                                  

Operações de Créditos - Fundos Constitucionais:             R$ 245.750.291,00 

Microempresas e de Pequeno Porte - Simples Nacional:  R$ 7.382.662.907,00 

Bens Destinados ao Imobilizado de PJ Importadora ZFM: R$ 24.405.414,00                  



Importação de matérias-primas e embalagem - ZFM:         R$ 843.930.698,00 

Alíquotas Diferenciadas - ZFM:                                            R$ 491.059.404,00 

Petroquímica:                                                                       R$ 449.997.215,00 

Adicional Frete Renovação Marinha Mercante:       R$ 685.403.303,00 

(Receita Federal março 2013) 

O Brasil possui atualmente 12.904.523 empreendimentos, incluindo matrizes 

e filiais. Destes, 90%, 11.663.454 empresas, são empreendimentos privados. 

Outros 9%, 1.144.081 empresas, são entidades privadas sem fins lucrativos, 

e 1%, 96.988 são entidades públicas governamentais. 

O setor Industrial é o terceiro maior em quantidade de empreendimentos e 

detém 7,16% do total de empresas do país, sendo que o de Serviços é o 

maior, com 43,91% do total, seguido pelo comércio, com 42,07%. Os demais 

setores são: Agronegócio com 4,72%, Setor Financeiro com 1,38% e Serviços 

Públicos com 0,75% do total dos estabelecimentos. 

O número total de indústrias no país é de 923.911 (IBPT outubro 2012). 

Quantidade de indústrias por atividade e participação no total de empresas: 

Têxtil, Couro, Calçados e Confecções:   330.180 - 2,56% 

Metalurgia:                                               126.529 - 0,98% 

Madeira e Móveis:                                   120.756 - 0,94%     

Mecânica                                                   93.249 - 0,72%  

Minerais Não-Metálicos                             83.438 - 0,65%  

Indústrias Diversas                                    64.190 - 0,50% 

Plásticos e Borracha                                  31.949 - 0,25%   

Química                                                      19.475 - 0,15% 

Veículos e Autopeças                                14.103 - 0,11%  

Papel e Celulose                                        11.869 - 0,09% 

Equipamentos Elétricos                               8.381 - 0,06% 

Eletroeletrônicos                                          6.905 - 0,05%  

Higiene, Limpeza e Cosméticos                  4.478 - 0,03% 

Mineração                                                    3.857 - 0,03% 

Petróleo e Gás                                             3.002 - 0,02% 

Farmacêuticos                                             1.551 - 0,01% (IBPT outubro 2012) 

Valor médio de economia tributária por indústria em 2012: R$ 22.180,08 

Valor médio mensal de economia tributária industrial em 2012: R$ 1.848,34 



 

7- Considerações Finais 

Devido à incomensurável quantidade de formas de atividades industriais e 

comerciais, e suas respectivas maneiras de operacionalizar e de se relacionar 

com seus diversos stake holders (clientes, fornecedores, governo etc) e a 

imensa quantidade de leis e normativos que versam sobre os diversos tipos 

de tributos incidentes sobre as empresas, não é objeto de estudo apontar as 

inúmeras formas de se praticar a elisão fiscal ou o planejamento tributário. 

Caberá ao analista tributário designado, analisar o contexto em que sua 

empresa atua, a forma como realiza suas atividades, os tributos incidentes e 

buscar formas de se modificar o processo ou alternativas para enquadrar as 

atividades da empresa na forma tributária menos onerosa. 

Quanto ao resultado encontrado de economia de impostos por indústria em 

2012, acreditamos que este número seja muito maior, tendo em vista que no 

cálculo só foram levados em consideração os incentivos fiscais que o governo 

explicitamente e intencionalmente renunciou receber. Não foi possível 

computar o quanto as indústrias deixaram de recolher, por mudanças 

estratégicas e operacionais que lhes permitiram recolher menos tributos.  

Acreditamos que a enorme quantidade de tributos e taxas incidentes sobre as 

atividades industriais e comerciais e a excessiva quantidade de normas e leis 

de competência dos diversos entes federados e demais autarquias, dificultam 

os contribuintes no recolhimento dos impostos, ocasionando erros ou 

omissões não intencionais, e por outro lado, dificultam a atividade do fisco em 

arrecadar e fiscalizar todas as empresas em suas diversas atividades. 

Esta dificuldade em seguir todas as normas e leis é também uma grande 

barreira à entrada de novas industrias e à legalização de pequenas empresas 

que já encontram-se em atividade informal. Isso prejudica tanto o crescimento 

econômico do país quanto a arrecadação total de impostos pelo Governo. 

Uma possível solução para este problema seria a simplificação do sistema 

tributário, reduzindo o número de impostos e contribuições e suas alíquotas, 

de tal forma que permitisse o aumento no número total de contribuintes e 

facilitasse a atividade de fiscalização e recolhimento de impostos pelo Fisco, 

proporcionando assim um aumento da arrecadação total do governo e o 

crescimento das atividades industriais e comerciais do país. 
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