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RESUMO: 

O ato de planejar, ainda é a melhor forma para se chegar a um fim. O presente 
estudo tem como finalidade a abordagem do Planejamento Tributário como uma 
ferramenta de gestão empresarial eficaz na hora de economizar tributos por meio da 
elisão fiscal, que trata desse controle mediante procedimentos a serem executados 
antes do fato gerador, para reduzir, quem sabe até eliminar obrigações tributárias, 
tudo em consonância o Sistema Tributário Nacional, que tem por função estabelecer 
as normas e princípios sobre o direito tributário e o seu pleno funcionamento. Elisão 
Fiscal é uma conduta lícita do contribuinte antes do fato propriamente dito, pois 
através de brechas na lei, o legislador poderá ser beneficiado. O trabalho foi 
desenvolvido mediante utilização depesquisa bibliográfica, a partir de referencial 
teórico específico acima designado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Tributário Brasileiro, Planejamento Tributário e Elisão 

Fiscal. 

 

ABSTRACT: The act of planning, it is still the best way to come to an end. This study 

aims to approach to tax planning as an effective business management tool time to 

save taxes through tax avoidance, which deals with this control through procedures 

to be performed before the triggering event, to reduce, perhaps even eliminate tax 

liabilities, all in keeping the National Tax System, which is to establish the rules and 

principles of the tax law and its full operation. 

Tax avoidance is a lawful conduct of the taxpayer before the fact itself, because 

through loopholes in the law, the legislator could be benefited. The study was 

conducted by using literature from specific theoretical framework referred above. 
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1INTRODUÇÃO 

A República Federativa do Brasil, como determina a Constituição Federal 

em vigor, está organizada na sua forma político-administrativa em União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, todos autônomos. Nosso modelo foi inspirado no 

constitucionalismo norte-americano. 

A União representa o Estado perante o direito público interno, bem como 

perante o público internacional; os estados membros, o Distrito Federal e os 

municípios. 

A Constituição prevê uma forma de descentralização política, garantindo 

aos Estados sua própria gerência. Assim, transfere-se a competência de um órgão 

para outro. É essa descentralização política que tem como um de seus objetivos a 

busca do equilíbrio, onde é concedido a cada ente federado o poder de auto-

organização, auto normatização, autogoverno, autoadministração.  

No ensinamento de Sérgio Valladão Ferraz (2008):  

A autonomia política dos Estados membros da Federação é 
caracterizada pela sua capacidade de (a) auto-organização, 
basicamente através de sua Constituição estadual; (b) auto 
normatização, criando um ordenamento jurídico parcial 
próprio, através de suas leis e demais normas estaduais; (c) 
autogoverno, sendo o Governo do Estado e os Deputados 
Estaduais eleitos pelos cidadãos do próprio Estado, que 
também possui Poder Judiciário e Ministério Públicos 
autônomos; e (d) autoadministração, com um corpo próprio 
de servidores públicos e competências administrativas 
próprias – serviços públicos e prestações materiais a serem 
desempenhadas pelo Estado-membro. 

A autonomia constitucional e legislativa usufruída pelos estados-membros 

deve-se acompanhar normas fixadas pela Constituição Federal, autonomia essa não 

absoluta, realçada no art. 25 da Carta Magna, onde depois de estipular que 

“organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem”, conferiu 

também aos Estados não só as competências que expressamente se anunciou 

como também as que não atribuíram à União, aos Municípios e ao Distrito Federal.  
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2 SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Sistema é um conjunto de elementos para se organizar algo e com o 

Código Tributário não seria diferente, norteando todo o Sistema Tributário Nacional, 

gerando assim regras para tributação. A Constituição ainda trata por todo um 

capítulo do Sistema Tributário Nacional, separado da seguinte forma: Dos princípios 

gerais, das limitações do poder de tributar, dos impostos da União, dos impostos dos 

estados e do Distrito Federal, dos impostos dos Municípios e das repartições das 

receitas tributárias.    

A natureza jurídica do Direito Tributário é obrigacional; é a relação jurídica 

entre um sujeito ativo (fisco) e um sujeito passivo (contribuinte ou responsável), 

envolvendo uma prestação (tributo).  

Acerca do Código Tributário Nacional, vejamos alguns conceitos: 

Tributo: é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, art. 

3º).Imposto: é tributo de caráter genérico que independe de 

qualquer atividade ou serviço do poder público em relação ao 

contribuinte (CTN, art. 16). Taxa: é um tributo relacionado 

com o exercício regular do poder de polícia, ou, com a 

prestação de algum serviço público para um beneficiário 

identificado ou identificável (art. 77 do CTN). Contribuição de 

melhoria: é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador a 

valorização de imóveis decorrente de obra pública. 

Contribuições especiais: são aquelas que a União Federal institui com 

fundamento nos arts. 149 a 195 da Constituição Federal; dividem-se em 2 espécies: 

as contribuições sociais e as contribuições de seguridade social.  

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

A diminuição dos custosde uma empresa de forma geral é praticamente 

uma necessidade a todos os empresáriosbrasileiros visto que os mesmos estão em 

condições de alta competitividade. Levando esse conceito paratributos o 

acompanhamento é algo que se impõe de forma ainda mais presente no quetange 
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aos custos tributários, dado seu fortíssimo incremento nos últimos anos e sua 

característica de não gerar benefícios diretos às organizações, e diante da enorme 

carga tributária nacional, esse assunto está cada dia mais presente nas empresas. 

Além da escrituração fiscal e do controle dos tributos que incidem sobre as 

atividades de uma empresa, uma das mais importantes funções da Contabilidade 

Tributária corresponde ao conjunto de atuações e procedimentos operacionais de 

uma empresa que levaria a uma redução legal do ônus tributário empresarial, o que 

possibilitaria o cálculo do montante devido gerado em suas operações, e os 

respectivos pagamentos ou recolhimentos, para possibilitar um patamar superior de 

rentabilidade e competitividade, instrumento esse intitulado como Planejamento 

Tributário de fato. 

Segundo TÔRRES, 2003 ele afirma: 

A expressão planejamento tributário deve designar tão-só a 
técnica de organização preventiva de negócios, visando a 
uma legítima economia de tributos, independente de qualquer 
referência aos atos ulteriores praticados. 

O planejamento tributário realizado antes do fato gerador é denominado 

elisão fiscal, a sua execução é realizada por planos de estudos exigindo o 

acompanhamento de vários profissionais: contadores, advogados, engenheiros, 

economistas e administradores. Por meio dessa ação conjunta, busca-se promover 

o menor impacto no fluxo de caixa da empresa. 

Nos ensinamentos de DOMINGUES, 2000, afirma: 

O objetivo primordial do planejamento é a redução ou 
transmissão do ônus econômico dos tributos. Igualmente, 
pode ocorrer situação em que o ônus não provenha direto da 
obrigação tributária principal e, sim, dos deveres fiscais 
acessórios, como a manutenção de escrituração contábil, a 
apresentação de documento etc. Para atingir o objetivo 
econômico, as condutas devem ser lícitas, ou seja, admitidas 
pelo ordenamento jurídico. 

 

Acerca da classificação do planejamento tributário, irá depender de vários 

critérios do ponto de vista do observador, sendo eles: 

a) Administrativo – por intervenções diretas do sujeito ativo, por exemplo: a consulta 

fiscal; 
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b) Judicial – pelo pleito da tutela jurisdicional, como em ação declaratória de 

inexistência de débito fiscal; e 

c) Interno – os atos realizados dentro da própria empresa, como o Comitê de 

Planejamento Tributário. 

Considerando o objetivo, ainda pode ser: 

a) Anulatório – empregando-se estruturas e formas jurídicas a fim de impedir a 

concretização da hipótese de incidência da norma; 

b) Omissivo ou evasão imprópria – a simples abstinência da realização da 

hipótese de incidência; por exemplo: importação proibitiva de mercadorias 

com altas alíquotas, como carros importados; 

c) Induzido – quando a própria lei favorece, por razões extrafiscais, a escolha de 

uma forma de tributação, por intermédio de incentivos e isenções; por 

exemplo: a compra de mercadorias importadas por meio da Zona Franca de 

Manaus; 

d) Optativo – elegendo-se a melhor forma elisiva entre as opções dadas pelo 

legislador; por exemplo; opção entre a tributação do IR pelo lucro real ou 

presumido; 

e) Interpretativo ou lacunar – em que o agente se utiliza das lacunas e 

imprevisões do legislador, por exemplo: não incidência do ISS sobre 

transportes intermunicipais; e 

f) Metafórico ou transformativo – forma atípica que se utiliza da transformação 

ou mudança dos caracteres do negócio jurídico, a fim de alterar o tributo 

incidente ou aproveitar-se de um benefício legal; por exemplo, a 

transformação da sociedade comercial em cooperativa (menor ônus tributário 

no regime jurídico pátrio). 

De acordo com Amaral (2004), a economia legal de tributos pode operar 

em três esferas: 

a) No âmbito da própria empresa, por meio de medidas gerenciais que 

possibilitem a não ocorrência de fato gerador do tributo, que diminua o 

montante devido ou que adie seu vencimento. Por exemplo, para possibilitar o 

adiamento do tributo na prestação de serviços, o contrato deve estabelecer o 

momento da realização da receita. 
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b) No âmbito da esfera administrativa que arrecada o tributo, buscando a 

utilização dos meios previstos em lei que lhe garantam uma diminuição legal 

do ônus tributário. 

c) No âmbito do Poder Judiciário, pela adoção de medidas judiciais, com o fim 

de suspender o pagamento, diminuição da base de cálculo ou alíquotas e 

contestação quanto à legalidade da cobrança. 

Para o autor, quando se adota um sistema de economia fiscal, é 

necessário analisar quatro aspectos: 

a) Análise econômico-financeira – adota procedimentos que visem a maximizar 

o resultado do planejamento. Por exemplo, na maioria das vezes, o Depósito 

Judicial é prejudicial à empresa, pois, além do desencaixe do valor, a 

empresa não pode se aproveitar de dedutibilidade da despesa e poderá, 

ainda, precisar reconhecer a variação monetária ativa na base de cálculo do 

PIS e COFINS. 

b) Análise jurídica – deve haver fundamento jurídico a ser alegado. O CTN 

estabelece que a compensação só pode operar após o trânsito em julgado da 

ação; é necessário muito cuidado nessa análise. 

c) Análise fiscal – é preciso que as obrigações acessórias estejam cumpridas e 

em ordem para não desencadear um processo de fiscalização. Dois preceitos 

constitucionais protegem a adoção da economia legal: Princípio da Ampla 

Defesa e do Devido Processo Legal. 

d) Análise fisco-contábil – adotar procedimentos que permitam a economia de 

outros tributos, buscando a maximização do lucro e a minimização do risco.  

Para tanto, a Contabilidade reveste-se de importância fundamental, pois, na 

maior parte das vezes, os lançamentos contábeis são suporte a informações 

gerenciais. 

 O planejamento tributário pode abranger as atividades de qualquer 

empresa, independente de seu porte, aborda qualquer setor ou atividade de forma a 

resultar em maior segurança ou, até mesmo, em ganho financeiro. Do ponto de vista 

empresarial, sendo analisados seus efeitos na estrutura gerencial e contábil-

financeira, o planejamento pode ser: 
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a) Operacional (Planejamento Tributário Operacional) – refere-se aos 

procedimentos formais prescritos pelas normas ou pelo costume, ou seja, na 

forma específica de contabilizar determinadas operações e transações, sem 

alterar suas características básicas; e 

b) Estratégico (Planejamento Tributário Estratégico) –implica mudança de 

algumas características estratégicas da empresa, tais como: estrutura de 

capital, localização, tipos de empréstimos, contratação de mão-de-obra etc. 

 Na visão jurídica, ainda temos: 

a) Preventiva – desenvolvem-se continuidade por intermédio de orientações, 

manuais de procedimentos e reuniões e abrange, sobretudo, as atividades de 

cumprimento da legislação tributária nas obrigações principais e acessórias; 

b) Corretivo – detectada determinada anormalidade, procede-se ao estudo, 

e alternativas de correção de anomalia são indicadas; normalmente, não deve 

existir o tipo corretivo de uma empresa que adote o tipo preventivo; e 

c) Especial – surge em função de determinado fato como, por exemplo, 

abertura de filiais, lançamentos de novos produtos, aquisição e ou alienação 

da empresa, processos societários de reestruturação (cisão, fusão, 

incorporação, associação etc.). Consideradas a complexidade e a importância 

de cada caso, demandam dedicação exclusiva e conclusões precisas. 

 

ELISÃO FISCAL 

Com o estudo da contabilidade tributária, é notório que é muito elevado o 

nível de tributação sobre as empresas e sobre as pessoas, sejam elas físicas ou 

jurídicas. Inviabilizando certos negócios. Muitas empresas chegam a ter prejuízo ou 

“quebram” com elevadas dívidas fiscais.  

Nos órgãos pesquisados, SEBRAE, SEFAZ, Receita Federal, Junta 

Comercial e IBGE, não foi possível encontrar um percentual preciso sobre as 

empresas que deixam de funcionar, devido aos encargos tributários, por sigilo. 
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Tendo em vista o seguinte problema, a contabilidade poderá diminuir as 

suas dividas tributárias de duas formas: legal ou ilegalmente, sendo a Elisão Fiscal a 

forma legal de diminuir os encargos. 

Elisão fiscal é derivada do latim “elisione”, que significa ato ou efeito de 

elidir, eliminar, suprimir. Entende-se por aí que elisão fiscal é a forma de economizar 

de forma licita os tributos, no momento do cumprimento da obrigação tributária. 

Elisão fiscal é uma forma de reduzir, evitar o que tem de ser pago por terceiros, 

antes do fato gerador. Portanto é considerada uma forma econômica tributária licita. 

A elisão fiscal é tida como uma economia tributária legitima e licita, pois sua escolha 

é feita de acordo com o que a lei ordena, adotando assim uma alternativa de 

onerosidade menor ou utilizando o que a lei obriga. 

TIPOS DE ELISÃO 

Há dois tipos de Elisão Fiscal: 

1 - A decorrente da própria lei e 

2 - A que resulta de lacunas e brechas existentes na própria lei. 

No caso da elisão decorrente da lei, o legislador concede ao contribuinte 

os benefícios para tal, a legalidade permite ou até mesmo incentiva a economia de 

tributos. 

Já o segundo tipo, contempla o fato de que é o contribuinte que opta por 

configurar seu negócio, conforme seja a situação do mesmo, visando um menos 

ônus tributário, utilizando sempre as formas que a lei não proíbe. 

CARACTERÍSTICAS 

A elisão fiscal permite, de forma licita, que o contribuinte identifique as 

consequências fiscais de uma decisão, tendo como resultado uma economia de 

tributos, sabendo-se que dentro do direito da auto-organização o contribuinte tem a 

liberdade de organizar seu negócio, conforme lhe seja mais propicio. 

A Elisão Fiscal é a melhor forma de ajudar o contribuinte, nos ditames da 

lei a diminuir tributo e/ou alíquota. 
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Portanto, Elisão Fiscal é um conjunto de sistemas legais e tem como 

objetivo a diminuição, postergação e ou eliminação de tributos. O contribuinte por 

ser o melhor conhecedor de suas condições, tem o direito de estruturar seu negócio 

da melhor maneira que lhe pareça. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desses ensinamentos, o presente artigo vem esclarecer sobre um 

grande problema na área tributária, que é o pagamento de impostos. Nele, foram 

usados alguns meios de pesquisa, para desenvolvimento, explicação, aprendizagem 

e ensinamento sobre a Elisão Fiscal, onde procurávamos uma forma legal para os 

encargos tributários.  

Através das pesquisas realizadas, o artigo apresentado tem a finalidade 

de apenas mostrar que existe uma forma legal de se economizar tributos, o qual 

hoje não é muito conhecido, porém, apresentamos, de forma clara, sobre o conceito, 

as várias formas e características, de como os contribuintes, sejam elas pessoas 

físicas ou jurídicas, possam, sem infringir a lei, quitar seus encargos tributários, 

conforme lhe pareça melhor, ficando a sugestão mais profunda para uma próxima 

pesquisa. 
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