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As ferramentas de comunicação virtual têm 
sido muito úteis para manter os debates 
em tempos de pandemia e necessidade 

de distanciamento social. Desde o ano passado, 
realizamos inúmeras reuniões e participamos de 
seminários pela internet sobre temas relacionados 
com o fortalecimento do ambiente de negócios e a 
ética concorrencial. Esta edição traz um resumo do 
conteúdo de alguns desses eventos.

Dois deles reuniram especialistas para tratar do 
nível insustentável de contencioso tributário veri-
ficado no Brasil nos últimos anos. Um foi realizado 
pelo site jurídico Jota, com patrocínio do ETCO, e 
o outro, pela Associação Brasileira de Direito Tri-
butário (Abradt). Grandes nomes dos meios aca-
dêmico, jurídico, político e da administração públi-
ca federal debateram caminhos para melhorar o 
relacionamento entre o fisco e os contribuintes e 
assim reduzir a litigiosidade que prejudica a todos.

Tratamos também do convênio que a Receita 
Federal e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
firmaram recentemente para fazer um estudo pro-
fundo e apresentar, no prazo de dois anos, uma 
proposta de mudanças no processo tributário, 
com o objetivo de prevenir e acelerar a resolução 
do contencioso.

Outro tema abordado em diferentes reporta-
gens é o combate ao devedor contumaz de tribu-
tos. Uma delas mostra os pontos fortes e as dife-
renças entre os dois Projetos de Lei que buscam 
fornecer ao fisco armas apropriadas para enfrentar 
essa forma perversa e predatória de evasão fiscal, 
ambos aguardando votação no Congresso.

Quanto à Reforma Tributária, apresentamos 
nesta edição o posicionamento do ETCO, fruto de 
inúmeros debates realizados pelos associados e 
com a sociedade nos últimos anos. O documen-
to traz os princípios que, em nossa visão, devem 

nortear a Reforma, independentemente do proje-
to que o Congresso decida levar adiante, além de 
uma série de recomendações técnicas que julga-
mos fundamentais para garantir a segurança jurí-
dica e a ética concorrencial.

Em outra reportagem, mostramos o trabalho do 
Instituto Combustível Legal, associado do ETCO 
que atua no combate às diversas fraudes prati-
cadas no segmento de distribuição e revenda de 
combustíveis no País.

Sobre desvios no segmento de tabaco, damos 
destaque à minissérie documental que investigou 
o contrabando de cigarros do Paraguai, que já do-
mina mais da metade do mercado brasileiro.

A edição trata também de dois programas de 
prevenção da corrupção por meio da valorização 
do compliance nas empresas e traz ainda algumas 
reflexões apresentadas pelo ex-ministro da Fazen-
da Pedro Malan, que foi o convidado especial da 
mais recente reunião do nosso Conselho Consul-
tivo. Contar com a inteligência, o conhecimento e 
a experiência de quem comandou a economia do 
País por oito anos foi um enorme privilégio que 
compartilhamos aqui com os nossos leitores.

Boa leitura.

Ações para fortalecer
o ambiente de negócios

Edson Luiz 
Vismona, 
presidente 
executivo  
do ETCO
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Como enfrentar 
os desafios do 
contencioso tributário
Tema foi debatido por presidentes do ETCO e de entidades do 
direito tributário a partir de estudo realizado pela consultoria EY

O elevado nível de litígios entre o fisco 
e os contribuintes prejudica o am-
biente de negócios, afasta investi-

mentos e atrasa o desenvolvimento do País. 
Por isso, nos últimos anos, o ETCO vem rea-
lizando diversas ações para chamar a atenção 
da sociedade para a gravidade desse problema 
e contribuir na busca de soluções para ele. 

Uma das iniciativas mais importantes 
nesse sentido foi contratar a consultoria EY 
(Ernst&Young) para fazer um diagnóstico da 
evolução dos litígios fiscais no Brasil e iden-
tificar as soluções adotadas por outros paí-
ses para lidar com as divergências entre seus 
contribuintes e o fisco. O estudo Os Desafios 
do Contencioso Tributário Brasileiro foi lan-
çado em um seminário realizado pelo ETCO 

em novembro de 2019, foi tema de uma edi-
ção especial da Revista ETCO publicada em 
agosto de 2020 e vem sendo apresentado 
em diversos fóruns de discussão. 

Em dezembro, o estudo foi tema de um 
webinar realizado pela Associação Brasileira 
de Direito Tributário (Abradt), que reuniu o 
sócio da área tributária da EY, José Paulo Pei-
xe; o presidente executivo do ETCO, Edson 
Vismona; o presidente do Conselho Consulti-
vo do ETCO, Everardo Maciel; a diretora exe-
cutiva do Grupo de Estudos Tributários Apli-
cados (Getap), Zabetta Macarini Gorissen; e o 
presidente da Associação Brasileira de Direito 
Financeiro (ABDF), Gustavo Brigagão. O even-
to foi coordenado pelo presidente da Abradt, 
Valter Lobato.
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DESTAQUES DO ESTUDO
O sócio da EY fez uma apresentação sucinta 
da pesquisa realizada para o ETCO, incluindo 
os seguintes destaques:

 O contencioso tributário vem crescendo 
nos últimos anos tanto em termos absolutos 
quanto em relação ao PIB brasileiro. De 2013 
a 2018, os valores em disputa ou em proces-
so de cobrança judicial passaram de R$ 2,28 
trilhões para R$ 3,44 trilhões – ou de 42,7% 
para 50,4% do PIB. 

 O sistema tributário tem se tornado cada 
vez mais complexo e caótico. De 1988, quan-
do a Constituição Federal foi promulgada, até 
2018, foram editadas no País mais de 390 mil 
normas fiscais, além de 16 emendas constitu-
cionais tributárias.

 Os litígios são extremamente longos. Em 
2017, o tempo médio de um processo tributá-
rio no Brasil, até sua solução definitiva, era de 
18 anos e 11 meses.

 O contencioso tributário tem peso enorme 
no balanço de muitas das maiores empresas 
de capital aberto do País. Em alguns casos, 
supera até o valor de mercado da companhia.

 Uma análise das melhores práticas de pre-
venção do contencioso adotadas nos Esta-
dos Unidos, na Alemanha, na Austrália, no 

México, em Portugal e na Índia mostrou a 
importância de mecanismos alternativos de 
solução de conflitos, como a mediação e a 
arbitragem.

PARCELAMENTO EM 2 MIL ANOS
Comentando pontos do estudo, o presidente 
executivo do ETCO defendeu a adoção de ins-
trumentos alternativos de solução de conflitos 
tributários no Brasil (mediação, conciliação e 
arbitragem). “Fiscos rigorosos, como é o dos 
Estados Unidos, permitem uma discussão 
prévia antes da autuação”, lembrou Vismona. 
“Isso permite que haja uma avaliação entre as 
posições defendidas pelo contribuinte e o en-
tendimento do fisco, identificando previamen-
te erros, por exemplo.”

Vismona também lembrou que, além de 
gerar insegurança jurídica e afastar investido-
res, o sistema tributário confuso amplia o con-
tencioso beneficiando os devedores contuma-
zes de tributos. “Devedor contumaz é aquele 
que se estrutura para nunca pagar impostos”, 
explicou. “Ele se aproveita de toda essa situ-
ação, essa barafunda tributária, para manter 
a discussão sobre o que é devido, retardando 
qualquer decisão e assim não pagar”.

Vismona citou o exemplo de uma cervejaria 
do Rio de Janeiro que tem uma dívida bilionária 
com o fisco estadual e que, valendo-se de uma 
brecha da lei, conseguiu, recentemente, em 
uma decisão na Justiça, o parcelamento dos 
débitos por um prazo de mais de 2 mil anos.

O presidente do ETCO lamentou que um 
projeto de lei apresentado no Senado em 2017 
(PLS 284/2017), que distingue os devedores 
em diferentes tipos, conforme a recorrência 
da dívida e os impactos sobre a concorrên-
cia, e autoriza um tratamento mais rigoroso 
contra o devedor contumaz esteja parado na 
atual legislatura.

CAUSAS E SOLUÇÕES
Em sua participação no debate, o tributarista 
Everardo Maciel, que foi secretário da Receita 
Federal nos dois mandatos do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso (1995 a 2002), apro-
fundou a análise e as sugestões que apresen-
tou em entrevista publicada na edição passada 
da Revista ETCO com foco no reformulação do 
processo tributário. Alguns pontos de sua visão 
sobre causas e soluções para o contencioso:

 Um dos principais motivos da elevada ge-
ração de litígios tributários no Brasil é o fato 
de o fisco não arcar com custos quando faz 
autuações indevidas.

 Outra causa importante, agora de respon-
sabilidade dos contribuintes, é a chamada 
“indústria das teses”, que se beneficia do fato 
de a Constituição Federal conter um volume 
extenso de matéria tributária. Com isso, as 
possibilidades de questionar o pagamento de 
impostos por meio de contestações constitu-
cionais são enormes. 

 Pelo controle difuso de constitucionalidade 
adotado no Brasil, contribuintes que levam 
teses idênticas à Justiça podem receber sen-
tenças opostas de diferentes juízes. E, até a 
matéria chegar aos tribunais superiores e ser 
pacificada, em geral mais de dez anos depois, 
quem perdeu pode se ver obrigado a recolher 
um imposto que seu concorrente direto man-
tém o direito de não pagar.

 Uma mudança importante que ajudaria a 
reduzir o contencioso, segundo o presiden-
te do Conselho Consultivo do ETCO, seria a 
integração do processo administrativo ao ju-
dicial. Ao permitir a cobrança administrativa 
dos tributos devidos, desafogaria o Judiciário. 

WEBINAR ABRADT

Contencioso 
tributário da 
Receita Federal 
ultrapassa  
R$ 3,4 trilhões



1110

Ao instituir a sucumbência ao perdedor, faria 
o fisco tomar mais cuidado antes de lavrar 
autos de infração.

 Outra medida importante seria permitir 
ao fisco ingressar diretamente no Supremo 
Tribunal Federal com uma Ação Declaratória 
de Constitucionalidade ao identificar o surgi-
mento de uma controvérsia de relevante re-
percussão fiscal. 

 Para limpar o estoque de contencioso, Eve-
rardo sugere que seja permitido aos contri-
buintes utilizar precatórios, prejuízos certifi-
cados ou créditos acumulados, próprios ou 
de terceiros, para liquidar créditos inscritos 
em dívida ativa.

VALORIZAÇÃO DOS 
BONS CONTRIBUINTES
A diretora executiva do Getap, Zabetta Ma-
carini, elogiou os esforços que vêm sendo 
empreendidos pela Receita Federal para valo-
rizar os bons contribuintes e facultar a eles a 
autorregularização tributária. “Com o chama-
do cooperative compliance, ambas as partes 
trabalham juntas para evitar o contencioso”, 
explicou. “Isso permite que o contribuinte de 

boa-fé, aquele que não está com a intenção 
de fraudar o fisco, não quer sonegar nem fa-
zer planejamento tributário abusivo, encon-
tre na Receita Federal, no órgão fiscalizador, 
um arcabouço de legislação que permita re-
gularizar a obrigação sem levar multa.”

Ela também elogiou a aprovação da Lei 
nº 1388/2020, que regulamentou algumas 
modalidades de transação tributária no País, 
defendendo a ampliação desse instrumento 
para permitir sua aplicação em um volume 
maior de casos. Zabetta lamentou, no entan-
to, a ineficiência do instituto da consulta tri-
butária, que, em sua opinião, falha na missão 
de dar segurança jurídica ao sistema tributá-
rio. “É um instituto inútil”, afirmou.

CONTRIBUINTES EM DESVANTAGEM
O presidente da Associação Brasileira de Di-
reito Financeiro (ABDF), Gustavo Brigagão, 
criticou a diferença de forças que, em sua opi-
nião, favorece o fisco nas disputas tributárias. 
“Na batalha entre as duas partes, o fisco está 
em situação privilegiada”, disse Brigagão. Ele 
citou o amplo arsenal de instrumentos de que 
o fisco dispõe para forçar o pagamento de 
créditos que o contribuinte pode considerar 
indevidos, como arrolamento de bens, medi-

da cautelar fiscal, presunção de fraude, indis-
ponibilidade de bens, protesto extrajudicial 
da CDA (Certidão de Dívida Ativa), inclusão 
de dados do contribuinte no Cadin e negativa 
de emissão de regularidade fiscal.

Ele criticou também os efeitos da trans-
ferência de julgamentos de matéria tributária 
no STF do plenário físico para o virtual, ado-
tada no ano passado por causa do coronaví-
rus. De acordo com Brigagão, ao dispensar o 
debate presencial entre os ministros e redu-
zir o espaço para as manifestações dos ad-
vogados, limitados ao envio de sustentação 
oral por arquivo de vídeo, o plenário virtual 
compromete a qualidade dos julgamentos e 
a segurança jurídica. Ele citou diversos casos 
julgados dessa forma que acabaram alteran-
do entendimentos que prevaleceram na juris-
prudência durante décadas.

A opinião foi compartilhada pelo presiden-
te da Abradt. Segundo Valter Lobato, “a enxur-
rada de julgamentos” pelo plenário virtual que 
ocorreu em 2020 acabou gerando decisões 
pouco debatidas e, como consequência, mal 
redigidas, que já estariam gerando interpre-
tações divergentes por parte de alguns esta-
dos e municípios. “Isso traz mais contencio-
so”, sentenciou.

Apesar dessa crítica, Lobato encerrou o 
webinar lembrando que o País tem alguns 
avanços importantes a comemorar na busca 
de soluções para o contencioso. Ele citou a 
criação de ferramentas como o negócio jurí-
dico processual e a transação tributária, que 
permitiram algumas formas de negociação 
entre o fisco e os contribuintes, e o fim do 
voto de qualidade, que favorecia o Estado em 
julgamentos empatados no Carf (Conselho 
de Administração de Recursos Fiscais). “Eu 
acho que iniciativas estão sendo tomadas”, 
concluiu o anfitrião do evento.

WEBINAR ABRADT

Debatedores 
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julgamentos 
virtuais do STF
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ETCO apresenta posição  
sobre a Reforma Tributária

Documento defende princípios gerais e pontos específicos para 
fortalecer o ambiente de negócios e a ética concorrencial

Em sua atuação em defesa da ética concorrencial 
e do fortalecimento do ambiente de negócios, o 
ETCO defende há anos uma reforma para reduzir a 

complexidade do sistema tributário brasileiro. A partir do 
início de 2019, quando dois projetos de grande enverga-
dura foram apresentados no Congresso Nacional – a PEC 
45/2019, na Câmara dos Deputados, e a PEC 110/2019, 
no Senado –, o Instituto vem promovendo diversas inicia-
tivas para aprofundar os debates sobre o tema.

Em 2019, organizou o seminário Tributação e Se-
gurança Jurídica, correalizou, em parceria com o jornal 
Valor Econômico, o seminário Tributação no Brasil e en-
comendou à consultoria EY o estudo Desafios do Con-
tencioso Tributário Brasileiro, que ensejou um profundo 
debate com a participação de cerca de trinta especia-
listas, em edição especial da Revista ETCO publicada 
em agosto de 2020. O Instituto participou também de 
eventos organizados por outras instituições para discu-
tir o tema.

Com base nessas iniciativas, o grupo tributário e 
conselheiros do Instituto se reuniram no início de 2021 
para elaborar um posicionamento do ETCO sobre a Re-
forma Tributária. O documento não defende um pro-
jeto específico, mas relaciona uma série de princípios 
considerados fundamentais para o sucesso da reforma, 
como a promoção da segurança jurídica, a simplificação 

de procedimentos, o não aumento da carga tributária, a 
definição de alíquotas uniformes e a desoneração das 
exportações.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
O documento faz também quatro importantes reco-
mendações técnicas em pontos específicos da reforma. 
A primeira sugere critérios para uma eventual criação 
do chamado “imposto seletivo”, que seria cobrado de 
determinados segmentos. A segunda advoga a ma-
nutenção dos créditos tributários acumulados pelos 
contribuintes no sistema antigo. A terceira defende o 
modelo de tributação monofásica para determinados 
setores, em detrimento do atual sistema de substituição 
tributária. A quarta trata do prazo de transição entre o 
sistema atual e o novo. A íntegra do documento encon-
tra-se nas próximas páginas.

Segundo o presidente executivo do ETCO, Edson 
Vismona, as propostas apresentadas no documento 
têm o objetivo de aumentar os benefícios da Reforma 
Tributária para a ética concorrencial e o ambiente de 
negócios. “Estamos diante de uma oportunidade rara de 
melhorar as condições para o desenvolvimento do País. 
Nossas recomendações buscam assegurar que o novo 
sistema tributário cumpra os objetivos propostos e não 
traga novas distorções”, ele justifica.O ETCO  

apoia a  
vacinação
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O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 
– ETCO é uma OSCIP (Organização So-
cial Civil de Interesse Público) que desde 

2003 defende e estimula ações de incentivo à 
ética no ambiente de negócios, princípios estes 
que devem fundamentar as relações pessoais e 
institucionais. Assim, a defesa do mercado éti-
co, de respeito à lei e combate a desvios concor-
renciais é necessária para que seja assegurada 
a devida segurança jurídica, incentivando inves-
timentos estruturais e a geração sustentável de 
empregos e renda.

Neste contexto, a questão tributária é essencial. 
Qualquer atividade econômica é afetada se uma 
empresa no segmento em questão pratica pla-
nejadamente ilícitos de natureza fiscal visando 
ao lucro. A evasão fiscal perverte a concorrên-
cia leal, fomenta a ilegalidade e prejudica toda a 
sociedade.

Estudos realizados pelo ETCO com renomada 
consultoria nacional (IBRE/FGV) e internacio-
nal (EY) demonstram que o contencioso tribu-
tário e a economia subterrânea envolvem tri-
lhões de reais, gerando um ambiente de forte 
desestímulo ao desenvolvimento da economia. 
Não à toa, neste contexto, a ação dos devedores 
contumazes lesa o fisco – e toda a sociedade – 
em bilhões de reais todos os anos.

É diante desse cenário que, com o avanço da pro-
posta de reforma tributária no parlamento brasi-
leiro, o ETCO entende que é necessário aprofun-
dar o tema de modo a auxiliar nas decisões dos 
poderes constituídos, em especial o legislativo. 
Tudo isso com vistas à melhoria do ambiente de 
negócios, ao incremento de segurança jurídica e 

ao efetivo e eficaz combate à sonegação.
Assim, os pilares de qualquer proposta tributária 
devem assegurar (i) segurança jurídica; (ii) sim-
plificação de procedimentos do contribuinte e de 
fiscalização em tempo real; (iii) racionalização 
de processos; (iv) não aumento da carga tribu-
tária; (v) definição de alíquotas uniformes, com-
batendo a guerra fiscal; e (vi) desoneração das 
exportações (com a manutenção da imunidade e 
de créditos existentes).

Considerando as propostas inicialmente apre-
sentadas ao parlamento, importante destacar 
alguns temas: 

1. Sobre a instituição de imposto seletivo, defen-
demos que, se for adotado:

a. Seja de caráter restrito, com a previsão de in-
cidência “ad rem” e “ad valorem”, dependendo 
do setor produtivo que for expressamente defi-
nido em lei – não em sede constitucional, para 
que seja conferida flexibilidade ao governo para 
adaptação à realidade e efetiva necessidade da 
sua implantação;

b. Deve haver, no próprio texto constitucional, 
mecanismos e limites que impeçam que o im-
posto seletivo seja utilizado como forma de 
aumento da arrecadação para fechamento de 
déficit público;

c. A pretensão de criação ou majoração deve 
estar devidamente suportada no referido pro-
jeto de lei por estudos prévios de impacto eco-
nômico e social que a justifiquem; 

d. Deve ter suas limitações bem claras na Cons-

tituição Federal (alíquota máxima), bem como, 
no caso de mercadorias já sujeitas à incidência 
da Contribuição sobre o Domínio Econômico 
(CIDE), deve ser acompanhada dos ajustes ne-
cessários no texto constitucional, de forma a se 
evitar a cumulação de tributos; e

e. O imposto não deve ser discriminatório;

2. A manutenção dos créditos acumulados no 
regime antigo deve ser garantida – ainda que o 
seu aproveitamento, por circunstâncias de cada 
contribuinte, não aconteça dentro do período de 
transição, deve haver uma forma de manutenção 
desses créditos –, com a expressa definição na 
própria PEC sobre a devolução de créditos acu-
mulados e a monetização de saldos credores 
existentes na transição, com fixação de prazo;

3. Em linha com os pilares da simplicidade e da 
segurança jurídica, aplicação do regime mono-
fásico de tributação para determinados setores, 

em detrimento do atual modelo de substituição 
tributária “para frente”, e

4. O prazo de transição deve garantir previsibilida-
de e ser ajustado para os casos de operações com 
incentivos fiscais como contrapartida a investi-
mentos realizados, equilibrando o prazo para não 
aumentar complexidade de compliance tributário.

Por todo o apresentado, é evidente que a Refor-
ma Tributária representa oportunidade de elevar 
o Brasil a um patamar de maior desenvolvimento 
e esse momento não pode ser desperdiçado. A 
garantia da necessária segurança jurídica, sim-
plificando a estrutura tributária, fomentando a 
formalização da economia, ao lado da diminui-
ção do espaço do contencioso e o combate às 
práticas de devedores contumazes, constituem 
parâmetros e premissas que devem balizar a 
conformação de uma nova realidade na relação 
fisco/ contribuinte. Assim entende o ETCO, na 
defesa dos interesses nacionais.

ETCO E A REFORMA 
TRIBUTÁRIA



Aprimorar a  
relação fisco- 
contribuinte
Propostas nesse sentido foram 
discutidas pelos participantes de 
um webinar realizado pelo Jota com 
patrocínio do ETCO sobre contencioso 
tributário e a necessidade de se 
valorizar os bons contribuintes e 
combater os devedores contumazes
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S ão dois problemas que causam muitos 
prejuízos ao País. De um lado, a ação 
predatória dos devedores contumazes 

de tributos: empresas estruturadas com o pro-
pósito de nunca recolher os impostos devidos 
e utilizar essa vantagem ilícita para praticar 
concorrência desleal, lesando o fisco e desvir-
tuando o mercado. Do outro, o gigantismo do 
contencioso fiscal, que se alimenta da comple-
xidade e das deficiências do sistema tributário 
brasileiro e gera enorme insegurança jurídica 
tanto para quem paga quanto para quem arre-
cada os impostos.

Reunir especialistas para debater soluções 
para esses dois temas foi o objetivo do webi-
nar Contencioso Tributário: Como valorizar a 
relação com os bons contribuintes e combater 
os devedores contumazes, realizado no dia 16 
de outubro pela Casa Jota, com patrocínio do 
ETCO. Os participantes foram a ex-senadora 
Ana Amélia Lemos, autora do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 284/17 (aguardando votação), 
que faz a distinção entre o devedor contumaz 
e os demais tipos de devedores e autoriza pu-

nições mais duras contra aquele; o procurador 
João Henrique Grognet, coordenador-geral de 
Estratégia de Recuperação de Créditos da Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 
a diretora executiva do Grupo de Estudos Tri-
butários Aplicados (Getap), Zabetta Macarini 
Gorissen; e o tributarista Breno Vasconcelos, 
pesquisador do Insper. A mediação ficou a car-
go de Laura Diniz, cofundadora do Jota, e da 
repórter Jamile Racanicci.

DIAGNÓSTICO DO CONTENCIOSO
O debate teve como ponto de partida o estudo 
que a consultoria E&Y (Ernst & Young) realizou 
para o ETCO sobre a evolução do contencioso 
nos últimos anos, suas causas, propostas de 
solução e exemplos do que funciona em outros 
países. O trabalho mostrou que a soma dos va-
lores em disputa ou em processo de cobrança 
subiu de R$ 2,275 trilhões (42,7% do PIB) em 
2013 para R$ 3,44 trilhões (50,4%) em 2018.

O estudo foi publicado na edição de agos-
to de 2020 da Revista ETCO. Com entrevistas 
com 27 especialistas envolvidos nessa discus-

são, entre juristas, tributaristas e representan-
tes dos três poderes e da iniciativa privada, foi 
apresentado um quadro detalhado de propos-
tas. A publicação pode ser baixada livremente 
no site do Instituto.

Várias sugestões foram debatidas no webi-
nar. O procurador Grognet defendeu que o País 
dê mais ênfase à solução de litígios no âmbito 
administrativo, reduzindo assim o número de 
casos que vão parar na Justiça. “Devemos con-
siderar a execução fiscal como uma última fer-
ramenta para a recuperação do crédito público 
e fortalecer a execução administrativa”, afir-
mou. “Qualquer país que preze minimamente 
o dinheiro do contribuinte tem que se dedicar 
a essa tarefa, afinal de contas uma execução 
fiscal custa dinheiro.”

AVANÇOS RECENTES
Grognet destacou a estratégia que a PGFN vem 
adotando de desistir de recursos em processos 
de baixo valor ou sem chances de recuperação 
do crédito tributário. No total, segundo ele, já 
são mais de 2 mil desistências. O procurador 

citou outros dois avanços recentes que vêm 
contribuindo para melhorar a relação entre o 
fisco e os contribuintes. Um deles foi a adoção 
do instituto do Negócio Jurídico Processual na 
esfera tributária, a partir de 2018. Esse instru-
mento permite que as partes em litígio nego-
ciem, não os valores em discussão, mas sim 
alguns aspectos importantes do processo tri-
butário, como prazos, conferência de cálculos 
e garantias.

O outro foi a aprovação da Lei nº 
13.988/2020, que regulamentou as primeiras 
modalidades de transação tributária no País, 
autorizando o fisco a conceder descontos em 
alguns tipos de negociação com os contribuin-
tes. Segundo Grognet, até agosto de 2020, já 
haviam sido celebradas transações com 77,4 
mil contribuintes, totalizando compromissos 
de pagamento de R$ 28 bilhões.

A diretora do Grupo de Estudos Tributários 
Aplicados ressaltou a importância da regula-
mentação da transação tributária e comemo-
rou o nível de adesão em 2020. “Fiquei surpre-
sa com os primeiros resultados da transação 
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tributária, ainda mais em um ano de pande-
mia”, afirmou. Zabetta lamentou, no entanto, 
que o Congresso tenha estabelecido limite de 
50% no desconto total que pode ser oferecido 
aos contribuintes por meio da transação tri-
butária. Ela lembrou que a Medida Provisória 
que deu origem à Lei não previa esse limite. “O 
fato de colocar os 50%, de certa forma, pode 
limitar um pouco o apetite da sociedade com 
relação à transação”, afirmou.

Zabetta ressaltou também que os contri-
buintes aguardam a utilização da transação 
para solucionar litígios envolvendo as chama-
das teses tributárias, parcela do contencioso 
que decorre de divergências entre o fisco e 
os contribuintes sobre a forma correta de in-
terpretar determinadas leis. Essa modalidade 
está prevista na Lei nº 13.988/2020, mas até a 
data do webinar nenhuma proposta de transa-
ção envolvendo tese tributária havia sido pro-
posta pelo fisco. “Se a gente tiver uma agenda 
positiva de temas para transacionar, pode ser 
uma iniciativa bastante útil para limpar os au-
tos de infração e as ações que estão em anda-
mento”, explicou.

COMPLIANCE COOPERATIVO
Em mensagem enviada aos debatedores, o pre-
sidente executivo do ETCO, Edson Vismona, 
também elogiou o instrumento da transação 

e sugeriu a adoção de outro mecanismo muito 
utilizado no mundo para resolver divergências 
entre o fisco e os contribuintes: a mediação no 
início do processo de autuação fiscal.

O tributarista Breno Vasconcelos defen-
deu a criação de lei nesse sentido. “Media-
ção é uma forma de redução de contencioso 
importante, dentro de um programa grande 
de compliance cooperativo”, disse. “Em vez de 
continuarmos na lógica da discussão somente 
após a aplicação de penalidades, nós temos a 
possibilidade de abrir um canal de discussão 
e mediação antes da lavratura do auto de in-
fração.” Ele enfatizou que a medida deve ficar 
restrita aos bons contribuintes.

Breno listou uma série de características do 
sistema tributário que aumentam a inseguran-
ça jurídica no País. Para começar, citou o risco, 
sempre presente, de que uma nova interpreta-
ção de uma norma tributária tenha aplicação 
retroativa. “O contribuinte atende a uma inter-
pretação vigente em determinado momento e 
depois é fiscalizado, autuado e julgado de acor-
do com a nova interpretação”, criticou.

Outro fator de insegurança, segundo ele, é 
a ausência de atos que registrem a interpreta-
ção oficial das normas tributárias. “A edição de 
uma nova norma deveria vir acompanhada de 
um guia explicando como interpretá-la”, suge-
riu. Em sua opinião, isso evitaria uma prática 

que costuma ser adotada pelo fisco de tentar 
aumentar a arrecadação por meio do atalho fá-
cil de reinterpretar normas tributárias, em vez 
do caminho adequado, porém mais difícil, de 
aprovar mudança legislativa no Congresso.

Breno citou ainda a ausência de um proces-
so de consulta eficaz, a falta da sistematização 
da legislação vigente exigida pelo artigo 212 do 
Código Tributário Nacional e a duração exces-
siva dos processos tributários no País entre as 
causas da insegurança jurídica.

PROJETO CONTRA DEVEDOR CONTUMAZ
A ex-senadora gaúcha Ana Amélia lamen-
tou a complexidade do sistema tributário 
brasileiro e seus impactos negativos sobre a 
competitividade das empresas nacionais. “O 
problema não é apenas o peso da carga, mas 
a complexidade do sistema, que custa muito 
dinheiro”, afirmou. Ela lembrou uma com-
paração feita pelo empresário Jorge Gerdau 
Johannpeter, dono de siderúrgicas de porte 
equivalente no Brasil e no Canadá, sobre as 
estruturas dedicadas às tarefas tributárias 
nas duas unidades. “Para a siderúrgica locali-
zada no Rio Grande do Sul, ele tem 250 pro-
fissionais cuidando das questões envolvendo 
tributos. No Canadá, o mesmo serviço exige 
apenas três pessoas”, contou.

Citando o ditado espanhol hecha la ley, 

“Devemos 
considerar a 
execução fiscal 
como uma última 
ferramenta para 
a recuperação do 
crédito público"

“Fiquei surpresa 
com os primeiros 
resultados da 
transação  
tributária, ainda mais 
em um ano  
de pandemia"

João Henrique Grognet, 
procurador da PGFN

Zabetta Macarini, diretora  
executiva do Getap

“A transação tributária foi um 
importante passo. Mas sugerimos 
avaliar a adoção da mediação no 
início do processo de autuação 
fiscal e, claro, a contínua ênfase no 
combate ao devedor contumaz
Edson Vismona, presidente do ETCO, em 
mensagem endereçada aos debatedores
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A ex-senadora chamou atenção para a pu-
nição muito mais severa que acabou sendo au-
torizada pelo Supremo Tribunal Federal no final 
de 2019, na apreciação do Recurso Ordinário 
em Habeas Corpus 163.334. Na ocasião, a 
maioria dos ministros entendeu que um deve-
dor de Santa Catarina poderia ser julgado não 
apenas na esfera civil, como a legislação prevê 
para os inadimplentes, mas também criminal-
mente, por apropriação indébita de ICMS. O 
tipo penal prevê pena de prisão.

Embora referente a apenas um caso, a deci-
são abriu caminho para que outros devedores 
também sejam julgados e condenados crimi-
nalmente. “Fizeram tanta luta contra o que nós 
estávamos propondo na comissão especial do 
Senado e veio o STF, no vazio legislativo, e es-
tabeleceu uma penalização muito mais dura”, 
comparou Ana Amélia.

O webinar debateu também a instituição 
do chamado Cadastro Positivo Fiscal, que cria 
critérios para distinguir os bons contribuintes. 
“O objetivo é aproximar cada vez mais o fisco 
do bom contribuinte, para que ele pague seus 
tributos mais facilmente, de forma mais efi-
ciente e com menos contencioso”, resumiu a 
diretora do Getap.

Segundo Zabetta, a classificação dos con-
tribuintes pode levar em conta critérios como a 

hecha la trampa, que pode ser traduzido livre-
mente como “feita a lei, feita a brecha”, Ana 
Amélia apontou a relação entre a complexi-
dade do sistema e práticas como a sonega-
ção e a inadimplência contumaz. Empresários 
mal intencionados, que deixam de recolher os 
impostos devidos, se aproveitam do extenso 
emaranhado de normas e da lentidão da Jus-
tiça para prolongar ao máximo os processos 
de cobrança. Enquanto isso, usam a vantagem 
tributária ilícita para ganhar mercado e trans-
ferem os lucros da empresa inadimplente para 
outros negócios.

PROJETO PAROU NO SENADO
Ana Amélia, que não concorreu à reeleição 
no Senado, lamentou que o projeto de lei que 
apresentou em 2017 para combater essa prá-
tica, que vinha avançando na legislatura ante-
rior, não tenha evoluído a partir de 2019, quan-
do teve início nova legislatura. “Nós fizemos 
uma proposta muito bem construída, com 
especialistas, com a participação do ETCO, 
porque envolve concorrência desleal, para se-
parar os tipos de devedores. A discussão foi 
uma guerra, mas ainda assim conseguimos 
aprovar a proposta na Comissão Especial com 
uma modulação absolutamente aceitável da 
penalidade”, disse.

existência de débitos em aberto, o cumprimen-
to de acordos de parcelamento, o risco de ina-
dimplência e a entrega das obrigações aces-
sórias exigidas pelo fisco. E as contrapartidas 
podem incluir benefícios como a permissão de 
autorregularização antes da aplicação de auto 
de infração, a celebração de negócio jurídico 
processual e a substituição de garantias. “Por 
que exigir garantia [para discutir um caso na 
Justiça] de um contribuinte que tem bom his-
tórico de pagamento e que não apresenta risco 
de inadimplência?”, perguntou.

O procurador Grognet também defendeu 
a instituição do Cadastro Positivo, ressalvando 
que as vantagens oferecidas não constituem 
uma vantagem fiscal. “São benefícios que vi-
sam, em última análise, reduzir o custo das 
empresas com o contencioso”, afirmou.

UNIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS
Por fim, os participantes trataram do papel da 
reforma tributária na simplificação do sistema 
tributário e na redução dos litígios relaciona-
dos aos impostos sobre consumo. “Hoje, nós 
temos a União, 27 estados e 5.570 municípios 
com poder de legislar, cada um sobre o seu 
tributo, em razão da fragmentação da base de 
incidência e dos diversos impostos sobre con-
sumo que existem no País”, pontuou o tributa-

rista Breno Vasconcelos. Para ele, as Propostas 
de Emenda Constitucional que se encontram 
no Congresso (PECs 45 e 110), que propõem a 
unificação dos tributos sobre consumo, podem 
melhorar muito a segurança jurídica e reduzir 
os litígios entre o fisco e os contribuintes. “Sim-
plicidade, obviamente, gera menos contencio-
so. Quando a regra é clara, quando você tem 
poucas regras, poucas exceções às regras, tem 
redução de contencioso”, justificou.

Zabetta concordou que a simplificação 
prevista nessas propostas pode trazer muitos 
benefícios ao País. Ao ser perguntada sobre o 
risco de que mudanças tão profundas como 
as previstas nas PECs gerem novos focos de 
contencioso, ela admitiu que essa possibilida-
de existe. “Você vai ter novos conceitos, novas 
atividades, o que, sem dúvida nenhuma, pode 
gerar novo contencioso”, comentou. “Não que-
remos mudar para chegar exatamente ao nível 
de contencioso que temos hoje.”

A diretora do Getap disse, no entanto, que é 
possível contornar esse perigo por meio de um 
bom trabalho legislativo no processo de apro-
vação da PEC no Congresso e na subsequente 
elaboração da legislação infralegal. “Para isso, 
é importante que a gente tenha a oportunidade 
de discutir exaustivamente os conceitos”, con-
cluiu Zabetta.

“A edição de 
uma nova norma 
tributária deveria  
vir acompanhada  
de um guia 
explicando como 
interpretá-la"
Breno Vasconcelos, 
advogado tributarista

“Nós fizemos uma 
proposta muito 
bem construída, 
com especialistas, 
com o ETCO, para 
separar os tipos de 
devedores"
Ana Amélia Lemos, ex-sendora, 
autora do PLS 284/17
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Busca de soluções 
para o contencioso 
tributário une CNJ  
e Receita Federal
Parceria entre os dois órgãos busca caminhos 
para acelerar processos e reduzir litígios

Existem hoje na Justiça brasileira 77 milhões 
de processos em tramitação. Desses, 40% 
são ações de natureza tributária. A taxa de 

congestionamento desses processos é de 87%. 
Isso significa que, a cada ano, apenas 13% dos 
casos são resolvidos. Considerando apenas os 
processos de execução, que cobram os valores de 
casos que já foram julgados, a participação das 
ações fiscais sobe para 70%. 

Esses dados, reunidos na edição de 2020 do 
relatório Justiça em Números, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), indicam a gravidade do 
contencioso tributário no Brasil. E eles revelam 
apenas a parte judicial do problema. Muitos lití-
gios são discutidos e resolvidos no âmbito admi-
nistrativo dos órgãos de administração tributária 
da União, dos estados e dos municípios. O estu-
do Desafios do Contencioso Tributário, realizado 

pela consultoria EY (Ernst & Young) para o ETCO, 
em 2019, mostrou que os créditos tributários co-
brados apenas pelo governo federal somavam, 
naquele ano, R$ 3,44 trilhões, equivalentes a 
50,4% do PIB do País.

Agora, uma boa notícia. Em novembro, a Re-
ceita Federal e o CNJ firmaram uma parceria que 
promete mexer em algumas das causas mais pro-
fundas desse problema relacionadas com a dis-
funcionalidade do processo tributário. O convênio 
foi assinado pelo secretário da Receita, José Bar-
roso Tostes Neto, e pelo presidente do CNJ e do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux.

Os dois órgãos vão realizar uma pesquisa 
conjunta sobre o contencioso ao longo de todo 
o processo tributário nas esferas administrativa 
e judicial. O objetivo é identificar as razões que 
fazem os litígios fiscais demorarem, em média, 19 
anos até sua conclusão definitiva e propor uma 
reforma nesse processo. O trabalho tem duração 
prevista de dois anos.

DUAS PROPOSTAS
O ministro Luiz Fux reconheceu a gravidade do 
problema. “Nós hoje temos plena ciência  de que a 
litigiosidade desenfreada, muito inerente às ques-
tões fiscais, representa um dos grandes males da 

Justiça”, afirmou. E manifestou a intenção de que 
a pesquisa resulte em pelo menos duas inovações 
que classificou como “muito audaciosas”. A pri-
meira é dar às decisões finais dos órgãos de julga-
mento administrativo o caráter de “coisa julgada”. 
Hoje, o contribuinte que perde a causa num tribu-
nal administrativo tem a prerrogativa de rediscutir 
todo o processo na Justiça. 

A segunda inovação proposta por Fux “é a 
criação de um processo tributário judicial, com 
seus institutos próprios, com suas peculiarida-
des processuais”. Hoje, não existe no Brasil uma 
lei que regulamente especificamente o processo 
tributário, como ocorre na Justiça civil (Código 
de Processo Civil) e na criminal (Código de Pro-
cesso Penal).

O secretário da Receita Federal também des-
tacou a gravidade do contencioso. “Temos um 
montante de créditos tributários federais em lití-
gio de R$ 3,4 trilhões. Os processos de execução 
fiscal já representam quase 40% do total de pro-
cessos em tramitação, com tempo estimado de 
dezenove anos nas duas fases. Esses números 
nos dão a dimensão do desafio.” 

Tostes destacou os prejuízos que o elevado ní-
vel de conflitos tributários provoca ao País.  “Os 
problemas resultantes do contencioso tributário 

têm contribuído para aumentar a litigiosidade 
tributária, causar insegurança jurídica e afetar o 
ambiente de negócios, a competitividade e a pro-
dutividade da nossa economia”, resumiu Tostes.

O chefe do fisco Federal afirmou que a refor-
ma do processo tributário é uma pauta que inde-
pende da reforma tributária. Segundo ele, a refor-
ma tributária pode “contribuir, é claro, com uma 
estrutura de imposição tributária mais simples 
e racional, mas nós acreditamos que é possível 
fazer essa revisão [do processo tributário] e um 
conjunto de propostas que possa nos trazer um 
contencioso tributário efetivamente adequado à 
necessidade de desenvolvimento do nosso país”.

Em reunião com o secretário da Receita Fede-
ral, o presidente do ETCO, Edson Vismona, mani-
festou apoio à iniciativa e colocou à disposição os 
estudos realizados pela EY por iniciativa do ETCO.

“A litigiosidade desenfreada 
representa um dos grandes  
males da Justiça”

“Os processos de execução fiscal 
já representam quase 40% do 
total de processos em tramitação"

José Tostes Neto, secretário da Receita Federal Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ

O secretário da Receita, José Tostes Neto, e o presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, na assinatura do convênio
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Mercado informal cai, 
mas deve subir
Pesquisa do ETCO e do IBRE/FGV, realizada desde 2003, mostrou 
redução da economia subterrânea. Razões não permitem otimismo

Omercado informal teve um leve recuo 
no Brasil em 2020. As razões mais 
prováveis estão relacionadas com as 

restrições à atividade econômica provocadas 
pela pandemia do coronavírus e aos programas 
criados pelo governo para proteger o emprego 
de quem tinha carteira assinada e compensar as 
perdas dos trabalhadores informais. 

Essas são as principais conclusões da edição 
de 2020 da pesquisa que mede o Índice de Eco-
nomia Subterrânea (IES) no Brasil, realizada em 
parceria do ETCO com o Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio Vargas (IBRE/

tou o nível mais alto da série: 21%. Nos anos se-
guintes, o índice registrou quedas ininterruptas 
até 2014, quando atingiu a mínima histórica de 
16,1% do PIB. O ciclo virtuoso refletia o cresci-
mento da economia naquele período e avanços 
regulatórios que favoreceram a formalização de 
negócios e empregos, como o programa do Mi-
croempreendedor Individual (MEI) e o regime 
tributário do Simples.

QUEDA PELA PANDEMIA
Para o presidente executivo do ETCO, Edson 
Vismona, a redução do índice em 2020 não é 
motivo de comemoração. “As necessárias res-
trições de circulação durante os meses mais 
críticos da pandemia tiraram as pessoas das 
ruas, prejudicando não só o comércio formal 
como também o informal”, afirmou. “Toda a 
atividade econômica foi interrompida de forma 
brusca, e isso trouxe um forte impacto econô-
mico e social.”

O economista Paulo Peruchetti, do Ibre/
FGV, lembrou que as atividades desempenha-

FGV). De acordo com o estudo, divulgado em 
dezembro, o mercado informal movimentou R$ 
1,2 trilhão no ano passado, valor que correspon-
de a 17,1% do PIB brasileiro. Em 2019, o índice 
havia sido de 17,3%. 

O recuo interrompeu um ciclo de cinco anos 
de elevação da economia subterrânea, causa-
do, principalmente, pelo longo período de re-
cessão que o País atravessou entre o segundo 
trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016. 

A pesquisa do ETCO e do Ibre/FGV acom-
panha a evolução da economia informal desde 
2003, quando sua participação no PIB apresen-

das por trabalhadores formais foram protegi-
das por meio do Benefício Emergencial de Pre-
servação do Emprego e da Renda. Os informais 
receberam o Auxílio Emergencial, que assegu-
rou renda, mas não trabalho.

Para este ano, Peruchetti prevê movimento 
oposto. “Por ser mais flexível, é bem provável 
que a recuperação do emprego ao longo do ano 
ocorra em função de aumentos mais fortes no 
mercado de trabalho informal, o que pode re-
verter a queda no indicador de economia sub-
terrânea nos próximos anos”, ele afirma.

O mercado informal medido pela pesquisa 
do IBRE/FGV compreende todas as atividades 
econômicas realizadas sem o conhecimento do 
governo, que não pagam tributos nem se sujei-
tam às regulamentações oficiais. O índice é cal-
culado a partir de duas variáveis: a quantidade 
de papel-moeda em circulação no País, cujo au-
mento costuma estar associado ao crescimen-
to do mercado informal, e os dados referentes 
ao emprego da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) do IBGE. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

21% 20,9%
20,5%

20,2%

19,4%

18,7% 18,5%

17,6%

16,9%
16,5%

16,2% 16,2%
16,6% 16,8%

17,2% 17,3%
17,1%

16,1%

A ECONOMIA 
SUBTERRÂNEA 

DESDE 2003 
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Lei contra o 
devedor contumaz
Dois projetos em discussão no Congresso criam instrumentos 
para combater essa prática que provoca concorrência desleal e 
corrói o ambiente de negócios. Entenda as diferenças entre eles

Existem vários motivos para uma em-
presa se tornar devedora de impostos. 
Um deles pode ser o fato de estar en-

frentando uma dificuldade eventual, como 
ocorreu com muitas no último ano em razão 
das restrições impostas pela pandemia; uma 
crise mais profunda que inviabiliza o paga-
mento dos tributos, causando atrasos reite-
rados, ou ainda, a empresa pode julgar que 
os valores cobrados são indevidos e contes-
tá-los nas esferas administrativa e judicial.

Mas existe a figura do devedor contumaz. 
Seu comportamento típico é bastante conhe-
cido. Ele abre a empresa com a intenção de 
não pagar impostos e de usar essa vantagem 
de forma ilícita como diferencial competiti-
vo. Pratica preços impraticáveis para quem 
cumpre as obrigações legais, com o objetivo 
de ganhar mercado rapidamente. Declara as 
vendas ao fisco para não ser enquadrado no 
crime de sonegação fiscal, sujeito a pena de 
prisão, mas não recolhe os tributos e procura 
se fazer passar por devedor legítimo.

Enquanto o fisco tenta cobrar a dívida, 
ele age assim durante anos, utilizando os 
mais variados artifícios para protelar o pro-
cesso de cobrança. Quando perde, não paga 
– e não há patrimônio suficiente em nome 
da empresa nem de seus representantes 
formais, que geralmente são meros laranjas, 
para pagar a dívida. Muitas vezes, os verda-
deiros donos do negócio recomeçam o ciclo 
usando os nomes de novos laranjas e assim 
acumulam bilhões de reais em dívidas tribu-
tárias que não serão pagas.

Os prejuízos não se limitam à perda de 
arrecadação. Devedores contumazes invia-
bilizam a atividade de empresas sérias, des-

troem o ambiente de negócios e afastam in-
vestimentos. “O Brasil está muito atrasado 
na solução desse problema”, afirma o pro-
curador da Fazenda Nacional João Henrique 
Grognet, coordenador-geral de Estratégia 
de Recuperação de Créditos da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). “O 
Estado deve à sociedade uma resposta a 
esse problema que, muito além da questão 
fiscal, deteriora a concorrência e o ambiente 
de negócios no Brasil.”

DISTINÇÃO ENTRE OS 
TIPOS DE DEVEDORES

Uma das principais barreiras no comba-
te ao devedor contumaz é a falta de uma lei 
para distingui-lo dos demais tipos de deve-
dores e instituir regras mais duras contra ele. 
Ao menos duas propostas encontram-se 
hoje no Congresso Nacional. Uma foi apre-
sentada ao Senado em 2017 pela então se-
nadora Ana Amélia Lemos: o PLS 284/2017. 
Dois anos depois, o Poder Executivo levou 
à Câmara dos Deputados o PL 1646/2019. 
Ambos estabelecem critérios para identifi-
car o devedor contumaz e sanções contra 
ele, mas existem algumas diferenças impor-
tantes (veja box).

O PLS 284 é uma lei complementar que 
regulamenta o artigo 146-A da Constituição 
Federal, dispositivo aprovado em 2003, por 
meio de Emenda Constitucional, que auto-
riza o tratamento diferenciado para contri-
buintes que praticam concorrência desleal 
por meio de vantagens tributárias ilícitas. 
O tributarista Hamilton Dias de Souza, con-
selheiro do ETCO, acredita que distinguir 
o devedor contumaz por meio de uma lei 



CARACTERÍSTICAS

Por que acumulou 
dívidas tributárias?

Quanto investe/
patrimônio líquido?

Tem sócios laranjas?

Qual a expectativa 
de vida da empresa?

Qual a frequência
 da dívida?

Tem problema de caixa?

Pretende pagar a 
dívida no futuro?

A dívida é premeditada?

A dívida é superior ao 
patrimônio líquido?

Dificulta o acesso 
aos livros fiscais?

O Estado recebe o valor 
devido algum dia?

Repassa a vantagem ilícita 
ao preço do produto?

Pratica concorrência 
desleal?

Fomenta a corrupção?

Atrai o crime organizado?

EVENTUAL

Em geral, por 
causa de uma 
crise no mercado, 
uma queda nas 
vendas ou um 
problema de caixa 
temporários

Normal para 
o setor

Raramente

Duradoura

Eventual

Sim

Sim

Não

Não

Não

Geralmente, 
sim

Não

Não

Não

Não

CONTUMAZ

Para reduzir 
os preços de 
forma artificial, 
ganhar mercado 
rapidamente 
e aumentar 
o lucro

O mínimo 
possível

Habitualmente

Curta

Sistemática

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

IMPACTOS NO SETOR E NA SOCIEDADE
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contra-se parada no Senado desde o início 
da atual legislatura.

Já o PL 1646/2019 trata exclusivamente 
dos tributos federais. Os critérios que esti-
pula para diferenciar o devedor contumaz 
são distintos, assim como as sanções impos-
tas. Um deles é que a dívida seja superior a 
R$ 15 milhões e esteja em situação irregular 
por mais de um ano. O conselheiro do ETCO 
considera esse critério arbitrário. “Depen-
dendo do porte da empresa, esse valor pode 
ser alto ou baixo demais”, pontua Hamilton. 

O procurador João Grognet, que partici-
pa pela PGFN das audiências públicas para 
apresentá-lo à sociedade e colher propostas 
de aperfeiçoamento, entende que o PL 1646 
permitirá combater os devedores contuma-
zes de forma segura e eficiente.

Grognet conta que, nos debates com a 
sociedade, uma preocupação que surge com 
frequência é a de que o instrumento venha 
a ser usado para restringir os direitos dos 
demais tipos de devedores. “Quando expli-
camos que o contumaz, conforme o projeto, 

não é o contribuinte que deve muito, mas 
sim o que deve muito, pratica fraude e, por 
consequência, destrói o ambiente de negó-
cios, as pessoas passam a concordar com a 
necessidade da lei”, explica. Por se tratar de 
um projeto de lei ordinária, o PL 1646 preci-
sará de maioria simples para ser aprovado.

STF SENSÍVEL AO TEMA
O coordenador-geral de Estratégia de Recu-
peração de Créditos da PGFN afirma que o 
projeto respeita todas as normas tributárias 
constitucionais, incluindo o amplo direito de 
defesa. Embora sempre haja a possibilidade 
de contestação da norma em controle de 
constitucionalidade, avalia, no entanto, que 
o Supremo Tribunal Federal tem demons-
trado sensibilidade à causa do combate ao 
devedor contumaz. “Acho que o Supremo 
consideraria a legislação absolutamente 
constitucional dados os julgados anterio-
res”, diz Grognet. 

Nesse sentido, ele cita as decisões do 
STF no Recurso Extraordinário 550.779, de 
2013, que considerou constitucional o can-
celamento do registro de devedores contu-
mazes do setor de fumo; o Recurso Ordiná-
rio em Habeas Corpus 163.334, de 2019, que 
autorizou a criminalização por apropriação 
indébita de contribuinte que não recolheu 
ICMS de forma considerada fraudulenta; e o 
julgamento, ainda pendente de decisão final 
no STF, mas que também já tem maioria for-
mada em favor da cassação do registro de 
devedores contumazes do setor de fumo, da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 3952, 
que tem o ETCO como amicus curiae.

“O Brasil hoje vive um momento de ma-
turidade que permite compreender a ne-
cessidade de uma legislação que diferencie 
o devedor eventual do contumaz”, afirma 
Grognet. “O que me parece contrariar a 
Constituição é a demora, a omissão do Esta-
do em fazer valer princípios constitucionais 
tão importantes, como a livre iniciativa e a 
justiça fiscal.”

complementar, que regulamenta artigo 
constitucional e exige quórum qualificado, 
constitui um instrumento mais poderoso do 
ponto de vista jurídico. 

 
FORTALECIMENTO DO 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS
Outra vantagem, segundo Hamilton, é que o 
PLS 284 representa uma lei nacional, envol-
vendo não só os tributos federais, mas tam-
bém de estados e municípios, que poderão 
utilizá-la como base para suas próprias leis 
contra os devedores contumazes de seus 
tributos. Hoje, 13 estados contam com legis-
lação nesse sentido, mas elas muitas vezes 
têm sua constitucionalidade contestada nos 
tribunais.

O projeto propõe uma série de medidas 
para combater os devedores que utilizam 
a vantagem tributária ilícita para praticar 
concorrência desleal. “O PLS 284 é voltado 
sobretudo ao fortalecimento do ambiente 
de negócios e à garantia da ética concorren-
cial”, afirma o tributarista. A proposta en-

AS DIFERENÇAS 
ENTRE OS DEVEDORES

“O PLS 284 é voltado sobretudo 
ao fortalecimento do ambiente de 
negócios e à ética concorrencial"

“O Brasil hoje vive um momento 
de maturidade que permite 
compreender a necessidade de 
uma legislação que diferencie o 
devedor eventual do contumaz”

Hamilton Dias de Souza, conselheiro do ETCO

João Henrique Grognet, procurador da PGFN
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Lei ordinária, de autoria do Poder Executivo, 
que estabelece critérios para definir o 
devedor contumaz, sanções contra ele e 
mecanismos para facilitar a cobrança de 
dívidas tributárias federais.

Contribuintes com inadimplência reiterada, 
com débitos acima de R$ 15 milhões em 
situação irregular por um ano ou mais, 
com indícios de terem se estruturado para 
cometer fraude fiscal, utilizar laranjas ou 
ocultar bens. 

Autoriza os órgãos de administração 
tributária a instaurar procedimento 
administrativo para caracterizar contribuintes 
inadimplentes que preencham os 
requisitos acima na categoria de devedores 
contumazes, permitindo a aplicação de 
sanções contra eles. 
Define as garantias de defesa dos 
contribuintes que discordarem do seu 
enquadramento nessa categoria e das 
sanções impostas, incluindo prazos e 
recursos cabíveis.

Cancelamento do CNPJ e impedimento de 
aproveitar benefícios fiscais por dez anos, 
incluindo adesão a parcelamentos, concessão 
de remissão ou anistia fiscal ou utilização de 
créditos de prejuízo fiscal para a quitação de 
tributos.

Tramita na Comissão Especial da Câmara. 
Passou por dez audiências públicas e 
aguarda parecer do relator, Arthur Oliveira 
Maia (DEM-BA).

PLS 284/2017 PL 1646/2019
O que é

Quem é 
considerado 

devedor 
contumaz

Como propõe 
combatê-lo

Quais são
 as penas

Situação do 
projeto

O que é

Quem é 
considerado 

devedor 
contumaz

Como propõe 
combatê-lo

Quais são
 as penas

Situação do 
projeto

O que cada projeto propõe
CONHEÇA OS PRINCIPAIS PONTOS DAS DUAS PROPOSTAS DE LEI PARA COMBATER 
O DEVEDOR CONTUMAZ DE TRIBUTOS EM DISCUSSÃO NO CONGRESSO

Lei complementar, de autoria da ex-senadora Ana Amélia Lemos, 
que regulamenta o artigo 146-A da Constituição, autorizando a União, 
Estados e Municípios a instituir regimes especiais de tributação para 
os devedores contumazes. 

Contribuintes de segmentos de alta tributação, como combustíveis, 
bebidas e cigarros, que não pagam impostos de forma sistemática, 
dificultam a fiscalização e apresentam evidências de fraudes, como 
uso de laranjas. Também é preciso demonstrar que sua atuação 
prejudica o ambiente concorrencial.

Estabelece sete regras de fiscalização e tributação específicas 
para devedor contumaz:

1. Manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento.
2. Controle especial do recolhimento do tributo, de informações 
econômicas, patrimoniais e financeiras, bem como da impressão 
e emissão de documentos comerciais e fiscais.
3. Instalação compulsória de equipamentos de controle 
de produção, comercialização e estoque.
4. Antecipação ou postergação do fato gerador.
5. Concentração da incidência do tributo em determinada 
fase do ciclo econômico.
6. Adoção de alíquota específica, por unidade de medida, ou 
ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre 
o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda 
em condições de livre concorrência.
7. Adoção de regime de estimativa, assegurado ao sujeito passivo 
o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório. 

Suspensão ou cancelamento do CNPJ, conforme a gravidade 
e a persistência da irregularidade.

Na legislatura anterior, foi aprovado na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, em 2018. Na atual, está parado na Comissão 
de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor, sob relatoria do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
desde março de 2019.  

Os dois projetos têm foco 
no devedor contumaz, 
preservando os direitos 

de devedores 
eventuais

Ambos preveem 
suspensão ou 

cancelamento do CNPJ 
do devedor contumaz, 

cortando o mal 
pela raiz

Outro ponto em comum 
é garantir o direito de 

defesa dos contribuintes 
que discordarem do 

enquadramento

ALVO CERTO

PREVENÇÃO

DEFESA

PONTOS EM 
COMUM
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Contra as fraudes no 
setor de combustíveis

As principais bandeiras do Instituto 
Combustível Legal, associado do ETCO, para 
melhorar o ambiente de negócios no segmento 
de distribuição e revenda

O setor de combustíveis é alvo de 
diversos tipos de fraudes no Bra-
sil. Elas prejudicam consumidores, 

provocam concorrência desleal, afastam 
investimentos e causam evasão fiscal de bi-
lhões de reais dos cofres públicos. Recursos 
não arrecadados deixam de ser investidos na 
saúde, na educação, na segurança e em ou-
tros serviços à população.

Para dar transparência a esse cenário, 
apoiar as autoridades no combate a essas 
fraudes e propor alternativas para melhorar 
o ambiente de negócios, as três principais 
empresas de distribuição de combustíveis 
do País – BR, Raízen e Ipiranga – fundaram 
o Instituto Combustível Legal (ICL), para 
representar o setor, que desde sempre está 
associado ao ETCO.

De acordo com o presidente do Conse-
lho de Administração do ICL, Antonio Fer-
reira Martins, boa parte das ações ilícitas de 
empresas que atuam na importação, distri-
buição e revenda de combustíveis envolve 
manobras ilegais para fugir do pagamento 
de tributos, especialmente o ICMS e o PIS/
COFINS, que são bastante elevados nesse 
segmento. No caso da gasolina tipo C, por 
exemplo, os tributos representam 45% do 
preço final, em média.

A lista inclui desde a venda clandestina, 
sem nota fiscal; operações interestaduais fic-
tícias para pagar menos ICMS; adulteração 
na composição de combustíveis com o uso 
ilícito de produtos de menor tributação; até 
a inadimplência tributária contumaz, que, 
segundo Martins, “se tornou uma indústria”.

R$ 7,2 BILHÕES DE EVASÃO FISCAL
Os devedores contumazes, como são cha-
mados, criam empresas com o propósito de 
operar e declarar vendas, mas não pagar os 
impostos. Como no Brasil o simples débito 
não é crime, ao contrário de sonegar, esca-
pam assim do risco de serem condenados à 
prisão. De acordo com o presidente do ICL, 
essas empresas geralmente são registra-
das em nome de laranjas sem patrimônio, 
permanecendo ativas durante o período da 
cobrança administrativa das dívidas tributá-
rias, que costuma levar de dois a três anos. 
Depois, os devedores simplesmente aban-
donam aquela empresa e abrem outra, com 
novos sócios laranjas, para reiniciar o ciclo.

Uma pesquisa da Fundação Getulio Var-
gas, realizada em 2019, estimou em R$ 7,2 bi-
lhões o valor que deixa de ser arrecadado no 
País a cada ano com a sonegação e a inadim-
plência tributária do setor de combustíveis.

EMPRESA LEGAL EMPRESA ILEGAL

Competição desleal
Os fraudadores conseguem vender o combustível 

bem mais barato e lucrar quase o dobro das empresas 
que atuam dentro da lei. O ministro do STF Luis Rober-
to Barroso destacou no julgamento do RHC 163.334, 
que definiu o não pagamento contumaz de ICMS 
como crime de apropriação indébita, que o devedor 
contumaz atuante no setor de combustíveis consegue 

aumentar seu lucro e ainda quebrar a concorrência, 
considerando a elevada carga tributária exigida no 
setor. “O contribuinte que deixa sistematicamente de 
recolher o ICMS pode se dar ao luxo de praticar uma 
margem de lucro muito inferior e quebrar a concor-
rência”, apontou o ministro em sua decisão.

Veja um exemplo:

R$4,70 R$4,70

R$0,58

R$0,58
R$0,91

R$1,29
R$0,74R$0,69
R$0,59R$0,51
R$0,68

R$1,63
R$1,20

Preço final Preço final

Margem bruta*

Margem bruta*

Fraudes**
ICMS

ICMS
PIS/Cofins + CIDE

PIS/Cofins + CIDE
Etanol anidro

Etanol anidro
Gasolina A

Gasolina A

Valor obtido por 
sonegação fiscal, 

adulteração e outras 
fraudes vira lucro 

ilícito ou é utilizado 
para praticar preço 

predatório
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Os prejuízos aos concorrentes que agem 
corretamente são incalculáveis. Um estu-
do da consultoria Boston Consulting Group 
(BCG) mostrou que o não recolhimento de 
impostos permite praticar preços até 30% 
inferiores, inviabilizando o negócio das em-
presas que atuam dentro da lei.

Outros crimes e fraudes que afetam o 
setor são o roubo de cargas, a adição de ou-
tros líquidos aos combustíveis e a famosa 
“bomba baixa”, que consiste em adulterar 
os marcadores das bombas para mostrar um 
volume superior ao que foi efetivamente for-
necido e pago pelo consumidor.

AMBIENTE HOSTIL ÀS BOAS EMPRESAS
Segundo o presidente do Conselho de Ad-
ministração do ICL, a missão do Instituto é 
apoiar e unir forças nos setores público e 
privado em torno de iniciativas para preve-
nir, fiscalizar e combater as fraudes, além de 
realizar campanhas para informar a socieda-
de sobre os prejuízos que elas provocam ao 
País. Conscientizar os consumidores de que 

preços muito abaixo da média de mercado 
costumam financiar práticas criminosas 
constitui uma das tarefas mais importantes 
e difíceis do trabalho.

O Combustível Legal defende quatro 
grupos de iniciativas para enfrentar as frau-
des no setor: a simplificação tributária, a 
caracterização do devedor contumaz na 
legislação federal, o fortalecimento dos ins-
trumentos de fiscalização do segmento e 
leis mais severas para combater as fraudes 
(veja matéria na pág. ao lado).

De acordo com Martins, a complexidade 
tributária, a insegurança jurídica, as fraudes 
e outros fatores que desequilibram a con-
corrência tornam o setor menos atraente 
a grandes grupos empresariais nacionais e 
estrangeiros. Ele lembra que, nas últimas 
décadas, marcas importantes como Esso, 
Texaco e Atlantic abandonaram a distribui-
ção de combustíveis no Brasil: “O País não 
pode deixar que fraudadores e criminosos 
ganhem espaço em um setor tão estratégico 
como o de combustíveis”, conclui Martins.

O Instituto Combustível Legal (ICL) defende a adoção de diversas medidas para combater as fraudes e melhorar 
o ambiente concorrencial no setor de distribuição e revenda de combustíveis. As principais são as seguintes:

4 iniciativas defendidas pelo Combustível Legal

1. SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA
Segundo o presidente do Conselho de Administração do ICL, An-
tonio Ferreira Martins, a complexidade do sistema tributário brasi-
leiro abre muitas brechas para os fraudadores. “São muitas regras, 
normas fiscais e alíquotas que variam de estado para estado e de 
produto para produto”, afirma.

No âmbito do ICMS, que é o imposto estadual, o ICL defende 
a simplificação tributária com a adoção de um valor fixo de impos-
to para volume de combustível vendido, considerando cada tipo 
de combustível em todo o território nacional, modelo conhecido 
como alíquota “ad rem”, que já é adotada para o PIS/COFINS, que 
são tributos federais exigidos sobre os combustíveis. Também 
propõe a concentração da cobrança dos impostos nas empresas 
produtoras (refinarias e usinas de álcool) ou importadoras dos 
produtos para reduzir os riscos de evasão fiscal. Esse elo da ca-
deia, mais facilmente fiscalizado, está composto por empresas 
com recursos e ativos para saldar as dívidas, podem garantir a ar-
recadação fiscal e consequentemente a igualdade tributária entre 
os concorrentes do setor.

Outra medida defendida é a equiparação das alíquotas dos 
combustíveis com similares, como nafta, solventes e correntes, e 
outros derivados, para evitar o desvio de finalidade desses pro-
dutos. “Com uma legislação simplificada e uniforme, será possí-
vel reduzir custos com fiscalização e afastar do mercado agentes 
pouco comprometidos com um mercado sério e responsável”, diz 
Martins.

2. CARACTERIZAR O DEVEDOR CONTUMAZ E CONFE-
RIR AOS ESTADOS INSTRUMENTOS LEGAIS MAIS SÓLI-
DOS
A luta contra o devedor contumaz esbarra na falta de uma lei na-
cional caracterizando os diferentes tipos de devedores de tributos. 
Essa distinção é necessária para preservar os direitos dos devedo-
res eventuais, que deixam de recolher tributos em períodos excep-
cionais, mas demonstram boa-fé, intenção e condições de resolver 
a situação no futuro e não praticam concorrência desleal, e para 
endurecer a fiscalização e o combate aos devedores contumazes.

Hoje, treze estados já contam com legislação nesse sentido, 
mas elas só atingem os tributos estaduais. Duas leis em trami-
tação no Congresso Nacional tratam do tema: o PLS 284/2017, 
de autoria da ex-senadora Ana Amélia Lemos, que regulamenta 
o artigo 146-A da Constituição Federal, e o PL 1646/2019, apre-
sentado pelo Poder Executivo. Ambos têm o apoio do ICL, mas 
precisam de apoio das lideranças legislativas para que voltem a 
ser uma prioridade, principalmente neste momento de dificulda-
des orçamentárias.

O Supremo Tribunal Federal tem validado, em sua jurispru-
dência, atuações repressivas realizadas pelos Estados contra os 
devedores contumazes. Em um caso (STP nº 102), por exemplo, 
validou a decisão do Estado de São Paulo de cancelar a inscrição 
estadual de um contribuinte que utilizava um método mais bené-
fico de apuração e pagamento de ICMS como subterfúgio para o 
não pagamento contínuo do imposto e sujeitar a empresa ao reco-
lhimento do ICMS a cada venda de produto.

Mesmo que a jurisprudência do STF tenha avançado sobre o 
tema, ainda faltam instrumentos legais sólidos e eficazes disponí-
veis à União e aos Estados para evitar e impedir a atuação de deve-
dores contumazes. Os maus pagadores normalmente contestam 
qualquer iniciativa estatal que vise a modificar algum critério de 
apuração de imposto, tornando possível a atuação prolongada 
desse contribuinte como devedor contumaz, e costumam buscar 
até mesmo o Judiciário para impedir uma ação repressiva pelos 
órgãos públicos. Enquanto isso, perdem a concorrência, os consu-
midores, o erário público e a sociedade como um todo.

3. LEIS MAIS SEVERAS CONTRA AS FRAUDES
Segundo Martins, as leis para punir as fraudes e o roubo de car-
gas e dutos de combustíveis não são suficientemente rigorosas no 
Brasil, o que abre brecha para essas práticas ilegais. O Combustí-
vel Legal defende a aprovação do Projeto de Lei 8455/2017, em 
tramitação no Congresso, que tipifica os crimes de furto, roubo, 
descaminho e receptação de combustíveis e estabelece penas 
mais duras aos autores desses crimes. Também faz campanha 
para que os estados revisem suas leis contra os postos que ven-
dem produto adulterado ou fraudam as bombas de abastecimen-
to, incluindo a suspensão da Inscrição Estadual das empresas que 
praticam esses crimes com dolo comprovado.

4. FISCALIZAÇÃO MAIS ASSERTIVA
Com mais de três centenas de importadores, 160 distribuidores 
e 41 mil postos de abastecimento espalhados pelo País, o setor 
de combustíveis representa um enorme desafio para a fiscaliza-
ção. O ICL defende a integração dos órgãos de fiscalização, ações 
planejadas e sistemáticas e a adoção de ferramentas modernas 
como inteligência artificial e big data para aumentar a efetividade 
e assertividade da fiscalização.

Entre as medidas nesse sentido está a manutenção e expan-
são das forças-tarefa especializadas e permanentes, com apoio 
de instituições como a Agência Nacional do Petróleo (ANP), Se-
cretarias de Fazenda, Ministério Público, Procon, Ipem e órgãos 
policiais. O rastreamento de cargas e a integração de sistemas de 
inteligência das Secretarias de Segurança Pública, Receita Federal, 
Secretarias da Fazenda e Polícia Rodoviária Federal.

Fraudes são uma 
das causas que 
afastam grandes 
marcas mundiais 
de combustíveis 
do mercado 
brasileiro
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Minissérie 
revela os 
meandros 
do contrabando 
de cigarros
Produção aponta as causas e apresenta soluções para o mercado 
ilegal a partir de entrevistas com autoridades, contrabandistas 
e especialistas no assunto do Brasil e do Paraguai

Nos últimos anos, no Brasil, o mercado oficial de 
cigarros, que paga impostos e é regulado pelas 
leis sanitárias, vem perdendo espaço para o con-

trabando. De acordo com pesquisa do Ibope Inteligência, 
em 2014, cerca de 40% do produto vendido no País era 
ilegal. Em 2019, esse número já havia atingido 57%, fazen-
do com que, pela primeira vez na história, a evasão fiscal 
nesse segmento, calculada em R$ 12,2 bilhões ao ano, su-
perasse a arrecadação tributária do setor.

O Paraguai é a principal origem do cigarro vendido ile-
galmente no Brasil. Com 7 milhões de habitantes, o país 
produz 71 bilhões de cigarros por ano, para um consumo 
interno de apenas 2,3 bilhões. Estima-se que 67 bilhões 
de unidades sejam destinadas ao mercado brasileiro por 
meio do contrabando, em uma atividade que envolve ali-
ciamento de operadores do crime, corrupção de autori-
dades públicas e violência - e é dominada pelas mesmas 
quadrilhas que comandam o tráfico de drogas e armas. 
Ela financia o crime organizado que controla os presídios 
brasileiros e áreas da periferia das grandes cidades.

Uma minissérie documental recém-lançada, produ-
zida pela Vice Brasil em parceria com o Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), que tem o ETCO 
como um de seus fundadores, lança luz sobre as causas, 
os prejuízos e as possíveis soluções para o contrabando 
de cigarros do Paraguai.

DIFERENÇA TRIBUTÁRIA
Intitulada Cigarro do crime, a minissérie é uma continu-
ação do longa homônimo lançado em maio de 2020. 
Dividida em quatro episódios, traz entrevistas com 
políticos, jornalistas e autoridades de segurança do Pa-
raguai e do Brasil, além de conversas com brasileiros e 
paraguaios envolvidos diretamente com o contrabando. 
Também acompanha o trabalho da polícia em persegui-
ção aos criminosos.

A minissérie deixa claro que uma das principais moti-
vações do contrabando é a vantagem tributária do cigarro 
paraguaio. “Por que o cigarro no Brasil é taxado em 70% 
e no Paraguai em 18%?”, questiona o jornalista investiga-

tivo Mauri König em um dos episódios. “É essa diferença 
que alimenta a indústria do contrabando. Se tivéssemos 
impostos equivalentes, não teríamos tanto contrabando.” 
A opinião é compartilhada por outro entrevistado, o dele-
gado geral da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Mozart Fu-
chs. “É preciso tornar o cigarro nacional competitivo com 
relação à mercadoria vendida no Paraguai”, ele afirma. 

O presidente do ETCO e do FNCP, Edson Vismona, 
reconhece que as forças de segurança brasileiras vêm se 
empenhando em reprimir o contrabando. Mas o esforço 
não tem conseguido deter o avanço do mercado ilegal.  
“Nos últimos anos, vimos uma evolução no trabalho in-
tegrado nas fronteiras, resultado de medidas policiais e 
de cooperação entre poderes, com programas e forças-
-tarefas nas áreas de inteligência, gestão e operacional”, 
afirma Vismona. “Porém, o contrabando de cigarros é um 
problema complexo e que não se combate apenas com 
ações de repressão. É necessário agir também em rela-
ção aos incentivos legais e econômicos hoje existentes.”

A minissérie e o filme Cigarro do crime têm direção do 
fotojornalista investigativo João Wainer e apresentação 
da jornalista Débora Lopes. Os filmes incluem gravações 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, no Brasil, e 
em Assunção e Ciudad del Este, no Paraguai. As produ-
ções estão disponíveis gratuitamente no canal do FNPC 
no YouTube.

A repórter Débora 
Lopes entrevista 
agente da Polícia 

Federal em cena da 
minissérie

Episódio 1: Paraguai 
Conta a evolução da indústria de cigarros no 
Paraguai e sua relação com o contrabando. A 
produção do documentário visitou a Sede de 
Operações Aduaneiras em Assunção, conversou 
com o ministro Emilio Fuster, do Combate 
ao Contrabando, e Miguel Prieto, prefeito da 
Ciudad del Este, além de jornalistas e outros 
políticos que contam como a rede do mercado 
ilegal funciona.

Episódio 2: Fronteira
Revela como o cigarro é trazido do Paraguai 
ao Brasil através do rio que separa os dois 
países e depois segue pelas estradas, utilizando 
diferentes tipos de veículos e estratégias para 
despistar a polícia. Também mostra o trabalho 
integrado entre as polícias Federal, Rodoviária 
Federal e Estaduais, em parceria com a Receita 
Federal, e as ações de inteligência na apreensão 
do contrabando, fruto do programa VIGIA e 
da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. 

Episódio 3: Crime
Exibe a cadeia criminosa que se estabeleceu 
em torno do lucro produzido pelo contrabando 
de cigarros, que movimenta cerca de R$ 11 
bilhões por ano. Ela envolve políticos, suborno 
de autoridades e financiamento de facções 
criminosas e milícias. Mostra também que, 
apesar dos prejuízos que provoca à sociedade, 
como evasão fiscal, danos à saúde e violência, 
o contrabando continua sendo visto por 
muitas pessoas e pela legislação como um 
crime menor, o que facilita o aliciamento de 
operadores.

Episódio 4: Soluções
Especialistas e autoridades do Brasil e do 
Paraguai que conhecem o problema a fundo 
apresentam suas visões sobre o que precisa ser 
feito para combater o contrabando de cigarros 
de forma efetiva. As soluções apresentadas vão 
desde a conscientização da sociedade sobre 
os males provocados pelo mercado ilegal até a 
redução do seu principal estímulo: a diferença 
de tributação do produto no Paraguai (18%) e 
no Brasil (até 70%). 

Do que cada 
capítulo trata
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Prêmio para quem 
previne a corrupção

Em sua 10ª edição, selo Empresa Pró-Ética valoriza companhias 
que levam a sério a missão de promover a integridade

O comprometimento dos donos ou controla-
dores é essencial para que uma empresa não 
recorra à prática da propina para obter van-

tagens ilegais do poder público. Mas não é suficiente. 
Fatores como sistemas de bônus e incentivos mal de-
senhados, pressão por resultados e falha na seleção 
de profissionais de boa índole muitas vezes levam até 
mesmo as melhores empresas a se envolverem em ca-
sos de corrupção.

Uma das iniciativas mais importantes para corrigir 
esses fatores e mitigar os riscos é a implantação de um 
bom programa de integridade, ou compliance, que tenha 
total apoio da alta cúpula e envolva todos os colabora-
dores, sobretudo aqueles com poder em negociações 
com fornecedores e clientes.

Para estimular essa prática, há dez anos a Contro-
ladoria-Geral da União (CGU) e o Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social instituíram o pro-
grama Empresa Pró-Ética. Por meio da iniciativa, com-
panhias de diferentes portes e setores têm a oportu-
nidade de submeter seus programas de integridade a 
uma rigorosa avaliação capitaneada pelo principal ór-
gão de controle do governo federal.

O programa não proporciona nenhuma vantagem 
em negócios com o governo. As empresas aprovadas 
na avaliação (foram 26 na edição mais recente, entre 
373 que iniciaram o processo) conquistam o direito 
de utilizar o selo Empresa Pró-Ética por um período de 
dois anos. E todos os participantes que apresentam a 
documentação completa (152 da última vez) recebem 
uma avaliação detalhada do seu programa de integrida-
de para orientar correções e melhorias.

APOIO DO ETCO
Além da CGU e do Instituto Ethos, o Empresa Pró-Ética 
conta com um comitê gestor formado por entidades dos 
setores público e privado dedicadas à causa do combate 

à corrupção. O grupo é composto pelo ETCO, Ministério 
da Economia, Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (ApexBrasil), Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), Confederação Nacional de 
Indústrias (CNI), Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Instituto de Au-
ditores Independentes do Brasil e Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para participar do Pró-Ética, a empresa precisa apre-
sentar certidões de regularidade fiscal e previdenciária, 
não pode ter débitos perante a Justiça do Trabalho nem 
constar no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspen-
sas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

(CNEP) ou no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins 
Lucrativos Impedidas (CEPIM). Também não pode es-
tar participando de negociação de acordo de leniência 
ou respondendo a processo administrativo relacionado 
com a Lei Anticorrupção (12.846/2013).

As inscrições para a edição 2020-2021, iniciadas 
em outubro de 2020, foram encerradas em fevereiro. A 
principal novidade para esta edição foi a adoção de um 
critério especial que atribui pontos extras às empresas 
que colaboraram por meio de doações para ações de 
enfrentamento da crise econômico-social gerada pela 
pandemia de coronavírus. O período de avaliação se 
estende até outubro e a lista de aprovados será divul-
gada em novembro.

Confira as 26 aprovadas na edição 2018-2019 do programa, entre 373 que iniciaram o processo

Quais são as atuais Empresas Pró-Ética
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Espaço para a ética 
concorrencial na mídia

MInfra cria programa 
para premiar integridade

Atuação do ETCO na pandemia contou também com a publicação de 
artigos de seu presidente em importantes veículos de comunicação 

Selo Infra + Integridade é voltado a empresas com obras públicas 
com estimativa de gastos superior a R$ 82,5 milhões

Oresidente executivo do ETCO, Edson Vismona, 
publicou artigos em diversos veículos de im-
prensa nos últimos meses para tratar de temas 

relacionados com as bandeiras tradicionais do Instituto e 
sobre o papel das empresas em meio à pandemia.

Em abril, no jornal Valor Econômico, falou sobre o estu-
do que a consultoria EY realizou para o ETCO mostrando 
o agravamento do contencioso tributário no Brasil. “Os 
dados demonstram que estamos em um poço e que, em 
vez de procurarmos uma escada para sair dessa situa-
ção, estamos, na verdade, com uma pá, aprofundando e 
aumentando esse passivo”, escreveu. 

No artigo, ele defendeu a simplificação do sistema tri-
butário, a adoção de medidas para aproximar o fisco dos 
bons contribuintes e a aprovação de lei para fortalecer o 

combate aos devedores contumazes de tributos.
Em junho, no jornal Meio & Mensagem, destacou as 

contribuições da iniciativa privada no enfrentamento à 
pandemia, “mantendo o emprego de seus funcionários, 
apoiando o esforço de governos, auxiliando em projetos 
sociais, como as doações de empresas privadas na am-
pliação de cem leitos de hospital em São Paulo ou com-
panhias que produziram e doaram álcool em gel e insu-
mos aos hospitais e instituições de saúde”.

Criticou, no entanto, comportamentos oportunistas 
verificados naquele período. “Infelizmente, identificamos 
alguns maus exemplos de aumentos abusivos de preços 
na área da saúde (ainda mais graves nesse momento) e 
em outros setores.”

Em artigo publicado no jornal Correio Braziliense e no 

Osetor de obras de infraestrutura sempre foi 
muito marcado por casos de corrupção. Para 
enfrentar essa realidade, o Ministério da In-

fraestrutura (MInfra) criou, em 2020, o Programa Radar 
Anticorrupção, que reúne diversas ações para prevenir 
e combater a corrupção. Uma das mais importantes 
é o projeto Selo Infra + Integridade, que vai premiar as 
empresas que fazem um bom trabalho de governança 
e integridade institucional, compreendendo iniciativas 
ligadas a ética, transparência, conformidade, responsa-
bilidade social, sustentabilidade e prevenção à fraude e 
à corrupção.

O programa é voltado a empresas do segmento de 
infraestrutura de transportes que realizaram obras públi-
cas nos últimos cinco anos com estimativa de gastos su-
perior a R$ 82,5 milhões. As interessadas em participar 
devem enviar uma série de documentos comprovando 
que não estão envolvidas em desvios de conduta e deta-
lhando todas as iniciativas que adotam para promover a 
integridade e a sustentabilidade.

O projeto de cada empresa será avaliado pelo Comitê 
Técnico de Integridade do Ministério da Infraestrutura, 
sob a supervisão de um comitê gestor composto princi-
palmente por representantes de entidades não governa-
mentais. O ETCO foi uma das entidades escolhidas para 
participar desse grupo. As empresaS cujos projetos fo-
rem aprovados receberão o Selo Infra + Integridade, com 
validade de um ano. “É uma forma de criar uma compe-
tição saudável no mercado de construção e estimular as 
empresas a adotarem boas práticas para contratar com 
a administração pública”, afirmou o ministro Tarcísio Go-
mes de Freitas, do MInfra.

VALORIZAR A INDÚSTRIA
Segundo ele, o propósito do programa é “mudar a ima-
gem do setor de infraestrutura, marcado ao longo dos 
anos por escândalos de corrupção, e mostrar que nós 
temos gente competente, profissional, nas nossas em-
presas de construção”. 

A subsecretária de Conformidade e Integridade do 
MInfra, Fernanda Costa de Oli-
veira, que também é delegada da 
Polícia Federal, reforçou a mensa-
gem do ministro. “Essa parceria 
vai fazer com que a gente estabe-
leça um novo momento no país, 
com os setores público e privado 
andando juntos, com nova maturi-
dade, que a sociedade tanto dese-
ja”, ressaltou.

As inscrições podem ser feitas 
até 30 de abril no site www.gov.
br/infraestrutura/pt-br/selo-inte-
gridade.

Equipe do MInfra 
responsável pelo Selo 
Infra + Integridade no 
lançamento do projeto
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site Consultor Jurídico, Vismona participou do deba-
te público em torno do Projeto de Lei 1397/2020, que 
propõe alterar, em caráter emergencial e transitório, 
as normas que regulam os processos de recuperação 
judicial, extrajudicial e falência de empresas. “O ETCO 
entende que, neste momento de pandemia, iniciativas 
legislativas que visem reequilibrar as condições econô-
micas de pessoas físicas e jurídicas são bem-vindas e 
necessárias”, escreveu. Mas chamou a atenção para as-
pectos do projeto que poderiam provocar insegurança 
jurídica ou beneficiar sonegadores e devedores contu-
mazes de tributos. 

“Devemos apoiar empresas em dificuldades, mas 
não estimular quem já teve reconhecidos atos inde-
vidos de sonegação como modelo de negócio. Ainda 
mais neste momento da pandemia, no qual temos vis-
to o crescimento dos oportunistas de plantão, sempre 
procurando levar vantagem e se aproveitar do malfada-
do jeitinho para se beneficiarem de qualquer iniciativa 
ou brecha da lei, desvirtuando bons propósitos do legis-
lador”, explicou. Aprovado na Câmara, o PL 1397/2020 
aguarda decisão do Senado.

MAIS QUE FALAR, FAZER
O presidente do ETCO publicou artigo também no site 
do Instituto Ética Saúde, órgão de autorregulação cor-
porativa de empresas de saúde criado em parceria pela 
Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores 
de Produtos para Saúde (Abraidi) e o Instituto Ethos. 
No texto, elogiou o trabalho do Instituto e relembrou 
a importância da ética concorrencial. “É comum que 

as empresas, ao definirem suas missões, afirmem que 
têm o dever de respeitar as leis, os consumidores, os 
colaboradores e que defendem a preservação do meio 
ambiente e da sustentabilidade”, lembrou Vismona. 
“Contudo, como definiu Aristóteles: ´A virtude está em 
transformar valores em ação´. Assim, seremos virtuo-
sos se praticarmos os compromissos assumidos. Não 
basta falar, tem que fazer.”

Ele reconheceu que esse trabalho não é simples. 
“A pressão por resultados, nas empresas, e a vonta-
de ou necessidade de comprar pelo menor preço, nas 
pessoas, pouco importando como, podem estimular a 
aceitação de desvios éticos e legais e até justificá-los”, 
alertou. “Nos processos da Lava Jato, muitos empresá-
rios tentaram justificar a massiva corrupção com a ex-
plicação de que, se assim não agissem, seu concorren-
te o faria. Teriam sido ´obrigados´ a aceitar propostas 
indefensáveis para garantir a continuidade da empresa: 
essa era a regra do jogo.” Vismona criticou essa visão e 
enfatizou a importância do fortalecimento 

PRINCÍPIOS ESG
No portal da revista Exame, o presidente do ETCO publi-
cou, a partir de outubro, uma série de artigos enfatizan-
do diferentes aspectos da ética no mundo dos negócios. 

No artigo Ser legal no Brasil não pode ser uma op-
ção, Vismona lembroU que “a atração de investimen-
tos, com a geração de empregos e renda, depende da 
certeza de que todos os agentes do mercado vão res-
peitar as mesmas regras, que os direitos e contratos 
serão respeitados.”

A sustentabilidade ambiental, o cuidado com 
as pessoas e a boa governança corporativa foram o 
tema do artigo ESG: capitalismo além do lucro. “Inte-
ressante notar que programas de integridade, com-
bate aos desvios de conduta e corrupção, promoção 
da equidade das minorias, garantia de segurança 
psicológica no ambiente de trabalho, afastando as-
sédios e viabilizando a participação e a interação 
dos colaboradores, o cumprimento das leis e das 
obrigações regulamentares, fiscais e ambientais, as-
segurando os direitos do consumidor, são comporta-
mentos que se entrelaçam, formando os pilares que 
constituem as bases da livre-iniciativa moderna, que 
não se enquadra no conceito de liberalismo econô-
mico clássico e, sim, cada vez mais, nos indicadores 
ESG”, destacou Vismona.

O presidente do ETCO salientou ainda que a 
Agenda 2030 da ONU representou um encontro que 
há pouco tempo poderia ser considerado insólito, do 
capitalismo com os direitos humanos, viabilizando 
que as agendas dos Direitos Humanos sejam inseri-
das na visão estratégica das empresas. Com certeza 
um estímulo necessário à renovação e inovação, com 
inclusão, conformidade e sustentabilidade.

DEVEDOR CONTUMAZ
No artigo Débitos fiscais para pagar em dois mil anos, 
Vismona manifestou sua indignação com uma deci-
são da Justiça autorizando uma cervejaria do Rio de 
Janeiro a parcelar uma dívida de R$ 1,2 bilhão de ICMS 
em prazo superior a dois milênios. “Sem entrar no 
mérito dessa demanda, esse prolongamento milenar 
do pagamento de uma dívida tributária faz lembrar o 
modus operandi do denominado devedor contumaz”, 
escreveu o presidente do ETCO. “A empresa se estru-
tura para não pagar tributos e utiliza todos os meios 
administrativos e judiciais para protelar indefinida-
mente o pagamento, criando uma ciranda interminá-
vel, prejudicando diretamente o erário e a concorrên-
cia, especialmente em setores altamente tributados 
como bebidas, combustíveis e tabaco. Ao não pagar 
impostos, sua margem de lucro é multiplicada e pode 
ofertar produtos a preços bem mais baixos, destruin-
do a concorrência leal”, concluiu Vismona.

A abertura de mais uma oportunidade para que 
devedores de impostos regularizem suas dívidas 
motivou o artigo Refis contumaz: sucessão de progra-
mas prejudica o bom contribuinte. “A sucessão de par-
celamentos tem sido criticada por especialistas da 

área tributária. Entre outros argumentos, podem-se 
destacar: redução da arrecadação, com aumento do 
passivo tributário; ineficiência; desestruturação do 
sistema, estimulando a inadimplência na expectativa 
da aprovação de um novo parcelamento; desestímu-
lo ao contribuinte que cumpre com suas obrigações; 
aproveitamento ilegítimo pelos que utilizam do não 
pagamento de tributos como modelo de negócios”, 
escreveu o presidente do ETCO, defendendo que “a 
reabertura de mais um Programa Especial de Regu-
larização Tributária (Pert) não deve incluir devedores 
que tenham sido excluídos de dois ou mais progra-
mas de parcelamento de dívidas tributárias”.

ÉTICA NA PANDEMIA
No texto intitulado Vacina, economia e a ética, Vismo-
na analisou o comportamento da sociedade brasilei-
ra ao longo da pandemia, condenou práticas antiéti-
cas verificadas no período e criticou o negacionismo 
e a postura de brasileiros que tentaram priorizar a 
retomada da economia ao invés da proteção à vida. 
“Uma verdadeira sandice tropical, um delírio insus-
tentável: não ao isolamento, não às máscaras, não às 
vacinas, mas sim à economia. Ou seja, nenhuma se-
riedade, restando um vergonhoso veredicto: morram, 
mas preservem a economia, afinal, assim é a vida.” 
No mesmo texto para o site de Exame, o presiden-
te do ETCO destacou que “a retomada da economia 
na velocidade necessária está atrelada à vacina, que 
deve ter acelerada a sua produção e distribuição, não 
há outro caminho”.

“Devemos apoiar empresas em 
dificuldades, mas não estimular 
quem já teve reconhecidos atos 
indevidos de sonegação como 
modelo de negócio. Ainda mais 
neste momento da pandemia, no 
qual temos visto o crescimento 
dos oportunistas de plantão"
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Reflexões sobre o Brasil
Em evento do ETCO, o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan 
compartilhou seus pensamentos sobre a situação do Brasil

Oex-ministro da Fazenda Pedro Malan foi o 
convidado especial do Conselho Consultivo 
do ETCO em sua última reunião de 2020, 

realizada no dia 26 de novembro. Malan comandou a 
economia brasileira durante os oito anos do governo 
do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 
2003. Nesse período, o presidente do Conselho Con-
sultivo do ETCO, Everardo Maciel, fez parte de sua 
equipe como secretário da Receita Federal.

Em sua apresentação, Malan falou sobre as raízes 
históricas de questões que condicionam o presente e 
continuarão exercendo grande influência sobre o futuro 
do País. Também falou sobre o fim do bônus demográ-
fico, que pode dificultar o processo de desenvolvimento 
do País, a polarização política e seu impacto nas elei-
ções de 2022, o desafio de controlar a trajetória insus-

INSPIRAÇÕES EM TORNO DO PASSADO
Para ressaltar a importância do passado, Malan abriu 
sua apresentação com algumas citações que considera 
inspiradoras:

“Uma nação não pode escolher seu passado, só 
pode escolher seu futuro”, da historiadora Jill Lepore, 
de Harvard.

“O que poderia ter sido e o que foi convergem para 
um só fim, que é sempre presente”, do poeta T. S. Eliot, 
nascido nos Estados Unidos e radicado na Inglaterra.

“O passado é uma terra estrangeira; eles fazem as 
coisas diferente lá”, do romancista britânico L. P. Hartley. 
Aqui, Malan chamou atenção para o verbo no tempo pre-
sente. “Eu sempre interpretei isso como querendo dizer 
que cada geração visita a terra estrangeira do passado 
para reinterpretá-lo e, por vezes, reescrevê-lo”, afirmou. 
 
URBANIZAÇÃO SEM PARALELO NO MUNDO
Segundo Malan, muitas questões atuais têm sua raiz 
em uma profunda transformação demográfica que 
o Brasil atravessou a partir da década de 1950. Foi a 
combinação de um crescimento populacional de 3% 
ao ano, em média, até o final dos anos 1980, com um 
processo de urbanização extremamente acelerado. “A 
população urbana representava 36% do total em 1950, 
hoje é superior a 86%”, comparou. “Não há nenhum 
país do mundo em que a urbanização tenha acontecido 
em tão pouco tempo.” 

Esse movimento, segundo Malan, gerou pressões in-
tensas sobre o governo para prover infraestrutura, saúde, 
educação e, após a Constituição de 1988, programas so-
ciais para enfrentar as desigualdades de renda e oportu-
nidades. “Essas demandas eram e ainda são percebidas 
por uma parcela expressiva da sociedade como proble-
mas cuja solução exige uma presença ativa do estado e 
de suas empresas e seus bancos”, explicou. 

FIM DO BÔNUS DEMOGRÁFICO
Malan chamou a atenção também para a velocidade com 
que o Brasil inverteu a curva do crescimento populacio-
nal, que caiu de 3% para 0,7% ao ano em poucas déca-
das. “A população vai se estabilizar na década de 2040 e 
depois começar a declinar”, pontuou Malan.

Ele lembrou que o bônus demográfico, que consiste 
no período em que a parcela da população economica-
mente ativa supera a soma de crianças e idosos, quando, 
portanto, as chances de uma nação acumular riqueza é 
maior, está praticamente no fim no Brasil. “Atualmente, 
a população de aposentados está crescendo cinco vezes 
mais que a população geral”, comparou, alertando sobre 
os impactos dessa mudança no crescimento dos gastos 

tentável da dívida pública, que ameaça elevar os juros 
futuros, e outros temas ligados à economia. Citou ainda 
alguns pontos fortes do País, como a eficiência de par-
celas dos setores público e privado.

O encontro foi realizado no formato virtual. Além de 
Everardo Maciel, participaram os conselheiros André 
Franco Montoro Filho, Antonio Ferreira Martins, Aristi-
des Junqueira, Hamilton Dias de Souza, Hoche Pulché-
rio, João Grandino Rodas, Jorge Luiz de Oliveira, Leo-
nardo Gadotti, Marcílio Marques Moreira, Maria Tereza 
Sadek, Ricardo Melo, Roberto Faldini, Tércio Sampaio 
Ferraz e Victório de Marchi; o presidente do Conselho 
de Administração do ETCO, Alexandre Jobim; o presi-
dente executivo do Instituto, Edson Vismona; e outros 
convidados.

Algumas reflexões de Malan:

em saúde. “O Brasil corre o risco de virar um país velho 
antes de superar a armadilha da renda média na qual es-
tamos enredados há algum tempo.”

PERCEPÇÃO SOBRE O CONTROLE DA DÍVIDA
Malan reconheceu a importância dos gastos que foram 
feitos para amenizar os efeitos da pandemia, mas sa-
lientou seus efeitos na elevação da dívida pública. “Nós 
temos uma situação que é absolutamente insustentável 
em matéria de trajetória da dívida e custo do seu servi-
ço”, disse. Em sua avaliação, se o governo não der sinais 
claros de que pretende reassumir o controle da dívida, a 
deterioração de expectativas pode elevar a curva futura 
de juros, tornar ainda mais difícil para o governo se finan-
ciar com papéis de longo prazo e produzir uma desvalori-
zação ainda maior da moeda. “O câmbio é o elemento de 
ajuste quando as percepções se deterioram”, sublinhou.

POLARIZAÇÃO E ELEIÇÕES DE 2022
No debate com os conselheiros do ETCO, Malan lamen-
tou o nível de polarização que o Brasil atingiu nos últimos 
anos. Lembrando que esse é um problema mundial, atri-
buiu parte do fenômeno às novas formas de comunica-
ção trazidas pela internet, que reforçam as divisões entre 
os grupos. Considerou, no entanto, que a eleição de um 
presidente moderado nos Estados Unidos pode indicar 
uma mudança nesse processo. 

FORÇAS IMPORTANTES DO PAÍS
Malan enumerou também as forças de que o País dis-
põe para superar suas crises. “Nós temos grandes ativos. 
Muitas parcelas do setor privado são modernas e efica-
zes, como o agronegócio, diferentes ramos da indústria, a 
área financeira. Temos também extraordinária criativida-
de na música, nos destacamos na arte de um modo geral, 
nos costumes. Além disso, temos uma mídia altamente 
profissional. Não conheço nenhum país em desenvolvi-
mento no mundo que tem a qualidade da mídia profissio-
nal do Brasil”, destacou.

INGRATIDÃO AO SERVIDOR PÚBLICO
Ao final de sua participação, Malan fez uma homenagem 
às pessoas que se dedicam ao serviço público “com in-
tegridade, denodo e competência”, mas não recebem o 
devido reconhecimento e, pior, são muitas vezes atingi-
das pelo fogo cruzado da polarização política e das insa-
tisfações difusas da sociedade. Em tom bem humorado, 
lembrou uma frase do Padre Vieira sobre o mesmo tema 
proferida em 1669:

“Se servistes à pátria, que vos foi ingrata, vós fizestes 
o que devíeis. Ela, o que costuma.”

Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda nos oito anos do governo FHC
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Promover a ética concorrencial e 
melhorar o ambiente de negócios  
no Brasil. Esta é a nossa bandeira.

ETCO: CONSELHOS46

Reunião do Conselho Consultivo 
com os deputados Rodrigo Maia 
e Aguinaldo Ribeiro

Delcio Sandi assume Conselho 
de Administração do ETCO

OConselho Consultivo do ETCO, formado por 
nomes de grande destaque de diversos seg-

mentos da sociedade, reúne-se periodicamente para 
discutir a situação e os rumos do País. Os encontros 
costumam contar com a presença de convidados es-
peciais, que compartilham conhecimentos e expecta-
tivas com os conselheiros, ajudando assim a orientar 
as ações do Instituto.

No dia 27 de agosto, em sua primeira reunião após 
o início da pandemia do coronavírus, o Conselho Con-
sultivo recebeu como convidados especiais o então 
presidente da Câmara dos Deputados, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e o então relator da Reforma 
Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

No encontro, realizado no formato virtual, o depu-
tado Rodrigo Maia compartilhou com os conselheiros 
do ETCO a sua visão sobre as medidas necessárias 
para enfrentar tanto os aspectos sanitários quanto os 
problemas econômicas provocados pela pandemia. 
Naquele momento, o País vivia o final da primeira 

onda da Covid-19 e já se começava a falar sobre a 
possibilidade de uma segunda onda, que se confir-
maria alguns meses depois.

Em seguida, o então presidente da Câmara apre-
sentou um panorama sobre os pontos mais importan-
tes dos diferentes projetos de Reforma Tributária do 
consumo em tramitação no Congresso Nacional:  as 
PECs 45 e 110 e a proposta do governo federal. 

Na sequência, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que 
se encontrava na casa de Rodrigo Maia para tratar do 
tema, apresentou mais detalhes sobre os projetos e 
sobre o relatório que estava preparando naquele mo-
mento, que buscava conciliar as diferentes propostas.

Os conselheiros do ETCO tiveram a oportunidade 
de fazer perguntas aos dois parlamentares sobre de-
talhes dos projetos em discussão e defender propos-
tas para fortalecer o ambiente de negócios e proteger 
a ética concorrencial no âmbito da Reforma Tributá-
ria, como medidas para reduzir o contencioso tributá-
rio e combater o devedor contumaz de tributos.

O executivo Delcio Sandi assu-
miu em abril a presidência 

do Conselho de Administração do 
ETCO. Ele substitui Alexandre Kruel 
Jobin, que passa a integrar o Conse-
lho Consultivo do Instituto.

O Conselho de Administração é 
o órgão que estabelece as diretrizes 
para a atuação do ETCO, aprova os 
projetos sugeridos pela presidência 
executiva e supervisiona a sua imple-
mentação. 

Delcio Sandi é engenheiro agrô-
nomo e possui mestrado e doutorado 
em Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos. Foi professor universitário e em 
2004 ingressou na BAT Brasil (ex-
-Souza Cruz) para dar suporte cien-

tífico às áreas jurídica e de Assuntos 
Corporativos. Após uma experiência 
internacional, passou a atuar direta-
mente na área de Assuntos Corpo-
rativos com foco na área regulatória. 
Em 2008, assumiu a liderança da 
área de Relações Governamentais 
e, em 2019, a Diretoria de Relações 
Externas da Empresa. Integra o ETCO 
desde 2018, foi diretor da ABRIG, é 
presidente do Conselho de Compe-
tividade, Ambiente de Negócios e 
Segurança da ACRJ; vice-presidente 
do CIRJ (Conselho das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro), presiden-
te do SINDIFUMO/SP, delegado do 
SINDIFUMO/RJ na FIRJAN e diretor 
da AMCHAM/RJ.

Os deputados 
Rodrigo Maia 
e Aguinaldo 
Ribeiro 
(destaque)
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O ETCO (Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial) é uma Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público  
que promove a integridade  
no ambiente de negócios.

Acreditamos que a concorrência leal 
constitui um dos principais alicerces  
do desenvolvimento econômico e  
da construção de um país mais forte  
e mais justo.

Nossa missão é identificar, discutir,  
propor e apoiar iniciativas para reduzir 
práticas que provocam desequilíbrios 
de mercado, como sonegação fiscal, 
contrabando, pirataria, falsificação e 
adulteração de produtos.

O ETCO foi fundado em 2003  
e é mantido por empresas e  
associações comprometidas com  
a causa da ética nos negócios.


