Este documento expressa a posição da Campanha Diga Não à Sonegação e do Instituto Combustível Legal (ICL) sobre o combate ao devedor
contumaz e à sonegação de impostos.

Pela caracterização do devedor
contumaz e o combate à sonegação
Há tempos o Brasil, e principalmente os setores de combustíveis, tabaco, bebidas e cervejas – os mais tributados do mercado –, têm sido alvo
de uma prática desleal e nociva que destrói a concorrência saudável e
prejudica a população como um todo.
Os responsáveis por esses danos são os chamados devedores contumazes – empresas que atuam de forma predatória, fazendo da sonegação planejada, reiterada e proposital de tributos a base dos seus
negócios.
Especialmente em segmentos nos quais a carga tributária em muito
supera margens de lucro, os devedores contumazes fazem uso desta
prática ilícita para comercializarem produtos a preços muito abaixo dos
concorrentes honestos, conquistando o mercado artificial e rapidamente. E, graças a brechas nas normas, na fiscalização e na atuação da
Justiça, os infratores conseguem escapar de punições.
Este documento tem por objetivo alertar sobre o problema no setor de
combustíveis, com informações sobre a atuação do devedor contumaz,
os tipos de prejuízos para a sociedade e as formas mais eficientes de
combatê-lo.

A Campanha Diga não à Sonegação, promovida pelo Instituto
Combustível Legal (ICL), esclarece estes pontos com o intuito de
provocar o Congresso para aprovar o PLS 284/17, que, além de
caracterizar a figura do devedor contumaz, possibilitará punir de
forma exemplar este tipo de atividade tributária e
concorrencialmente ilícita, que prejudica o erário e toda a sociedade.

Como o devedor contumaz atua
Uma parcela de empresários mal-intencionados, aproveitando-se de lacunas, lançam mão de práticas fraudulentas que geram danos irreparáveis ao erário, aos concorrentes e à sociedade.
O devedor contumaz se aproveita de brechas da lei brasileira para ser
tratado como se não fosse diferente de um devedor tributário eventual
– aquele que, por circunstâncias além do seu controle, acaba não conseguindo pagar seus impostos ou que promove discussão legítima de
argumentos técnicos contra cobrança fiscal que entende indevida.
Os devedores contumazes são empresas que simplesmente escolhem,
como meio de negócio, não pagar seus impostos, e acabam, com isso,
acumulando dívidas impagáveis.
Em não raros casos, empresas são constituídas com a única finalidade
de não recolher impostos, se utilizando de uma série de recursos para
prolongar os processos administrativos e judiciais, findos os quais a
empresa pode desaparecer.
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Se as empresas devedoras contumazes não tiverem patrimônio necessário para quitar os débitos, elas têm falência decretada, mas raramente
seus sócios sofrem punição.
Em alguns casos, o refinamento da atividade criminosa é tamanha que
as empresas devedoras contumazes são operadas por “laranjas” – pessoas que emprestam seus nomes em troca de benefícios, ocultando os
verdadeiros responsáveis pelas fraudes.
O devedor contumaz conhece bem como este esquema funciona.
Por isso, ingressa no mercado com documentos regularizados, para,
em seguida, dar início à sua estratégia de obtenção de lucro extremo e
rápido a qualquer custo, adotando medidas para protelar pagamentos,
e ao final do processo desaparecem, deixando um passivo fiscal irrecuperável.

De forma resumida:
Os devedores contumazes fazem do não pagamento de impostos e dívidas o seu modelo de negócio e, assim, conseguem grandes vantagens
concorrenciais. Eles escolhem não pagar tributos, sonegam de forma
proposital, escapam das penalidades de leis menos específicas e acabam sendo tratados como devedores eventuais.
São, muitas vezes, empresas de fachada que usam a sonegação de tributos como estratégia de negócio de ganhos rápidos e depois somem,
prejudicando a concorrência honesta, o mercado e a sociedade como
um todo.

Quem são os mais prejudicados
por esta prática?
Toda a sociedade é prejudicada quando a sonegação proposital de tributos é usada para se obter vantagem competitiva no mercado.
O consumidor, enganado, é prejudicado de vários modos, até porque
muitas vezes o devedor contumaz alia às suas práticas tributárias ilícitas a venda de produtos de baixa qualidade ou de origem duvidosa.
As empresas que pagam seus tributos adequadamente, gerando renda
ao Estado e empregos formais, não conseguem competir.
Por fim, o Governo e a população também são lesados, pois os valores
sonegados poderiam ser transformados em investimentos em educação, saúde, construção de casas populares, construção e manutenção
de estradas e segurança pública.
De acordo com estudo da FGV – Fundação Getúlio Vargas, somente no
setor de combustíveis, anualmente mais de R$ 14 bilhões são perdidos
pela sonegação e inadimplência destes devedores contumazes. Estes
valores já somam mais de R$ 70 bilhões inscritos em dívidas ativas dos
principais estados; valores estes praticamente irrecuperáveis.
Diante da necessidade dos estados para compensar essas perdas,
considerando que o setor de combustíveis é o mais representativo
na arrecadação estadual, por muitas vezes essas ilegalidades têm
como consequência em aumento da carga tributária, prejudicando a
sociedade de forma geral.
Para se ter uma ideia, com os valores sonegados todo ano, apenas no
setor de combustíveis, seria possível pagar por ano os salários de 72 mil

novos médicos ou de 200 mil novos policiais; ou a duplicação de 2.200
km de estradas; ou ainda custear a educação de 4 milhões de crianças.
É dinheiro dos cofres públicos e do bolso da população, e esta prática
ajuda decisivamente a atrapalhar o desenvolvimento do País.

Combate aos devedores contumazes
O enfrentamento aos devedores contumazes tem sido intenso, porém,
pouco eficaz se levarmos em conta o índice de recuperação das dívidas ativas e de efetiva punição dos empresários responsáveis.
Um dos motivos para este pequeno índice de sucesso está na
atual lei brasileira. A lei em vigor não diferencia os tipos de
devedores, concedendo o mesmo tempo para que as empresas se
restabeleçam, e ainda oferece a mesma condição para que os
impostos devidos sejam pagos de forma parcelada. Infelizmente, o
devedor contumaz aproveita o tratamento que recebe e faz uso de
uma grande quantida-de de recursos para que os prazos de
pagamento sejam estendidos ao máximo.
Uma forma de acelerar o combate a este agente predador é a criação
de leis mais específicas e objetivas, capazes de distinguir de forma
clara quem é o devedor eventual e quem é o devedor contumaz. Feita
a distinção, a lei deve tratar devedores contumazes de forma dura e
direcionada – instituindo o chamado regime especial de fiscalização e
cobrança, que prevê medidas como o recolhimento de impostos antecipado, dificultando a geração de novas dívidas.
É importante destacar a necessidade de aprovação do Projeto de Lei
do Senado 284/2017, que regula o artigo 146-A da Constituição, ca-

racterizando a figura do devedor contumaz de tributos e diferenciando-o do devedor eventual.
O projeto valida os regimes especiais de tributação e de fiscalização
e dá aos Estados uma força muito maior para combater as empresas
sonegadoras.

O que a Campanha Diga Não à Sonegação e
o Instituto Combustível Legal (ICL) defendem
Aprovar o PLS 284/2017 é fundamental para a economia brasileira
e para que a luta contra a cultura da impunidade siga ganhando força.
Com a nova lei, que surgirá a partir da aprovação do PLS, regimes especiais de tributação serão legitimados e a consequência imediata disso
será o início do estancamento de perdas dos governos e o reequilíbrio
das relações comerciais atualmente destruídos pelos devedores que,
em razão do não pagamento de impostos, eliminam a concorrência em
uma atitude altamente predatória.
A Campanha Devedor Contumaz e o Instituto Combustível Legal (ICL)
defendem que a legislação brasileira estabeleça um entendimento claro
que diferencie o devedor contumaz do eventual, com o regime especial
sendo praticado para cessar a operação de não pagamento de tributo.
É importante lembrar que os direitos dos devedores eventuais precisam
ser respeitados. Inadimplência temporária/episódica é algo que pode
acontecer a toda e qualquer empresa e este tipo de devedor não pode
ser tratado como um devedor contumaz. É preciso haver cuidadosa e
objetiva diferenciação linear em lei, de modo que esse critério não fique
apenas a cargo de autoridades administrativas ou judiciais.

O Instituto Combustível Legal (ICL), entende que é necessária a criação
de ações urgentes que consigam mitigar este problema crônico e de
grandes proporções, principalmente neste momento tão desafiador que
estamos passando. O ICL disponibiliza este documento a todos os estados e à Federação com o objetivo de contribuir para um ambiente de
negócio saudável, sustentável e leal.

Para saber mais sobre a Campanha Diga
Não à Sonegação acesse a nossa página:
www.diganaoasonegacao.com.br

Junte-se a nós para combater o devedor contumaz.

*Fonte: Fundação Getúlio Vargas - valores médio de salário, educação e custo de KM de
estradas. Esses valores foram calculados com base nos R$ 14 bilhões que são sonegados anualmente no setor de combustíveis.

Conheça mais sobre as
nossas ações. Acesse:

