A ILUSÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA Everardo Maciel explica

por que não acredita em projetos que sugerem refundar nosso sistema de impostos
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Ela propõe lei dura
contra devedor
contumaz de imposto
Senadora Ana Amélia fala sobre projeto que
autoriza tributação especial contra quem usa a
inadimplência para praticar concorrência desleal
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A LÓGICA ECONÔMICA
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Por que a proposta de taxar bebidas
com açúcar é uma ideia ruim

Estudo mostra como a tributação
excessiva favorece o crime organizado

2

Instituto Brasileiro
de Ética Concorrencial
Há 14 anos, nossa
missão é apontar e
defender o caminho
da ética nos negócios

3

4

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Projetos que promovem

A ÉTICA NOS NEGÓCIOS

D

esde 2003, quando foi fundado, o
ETCO teve participação ativa em diversos instrumentos criados para
identificar e combater práticas ilícitas
que provocam concorrência desleal. Um
dos projetos mais relevantes foi o apoio à
Emenda Constitucional que deu origem ao
Artigo 146-A da Constituição Federal. Ele
inscreveu na nossa Carta Magna a possibilidade de que União, Estados e Municípios
pudessem criar regras de tributação e fiscalização especiais para combater vantagens de natureza tributária que provocam
desequilíbrio concorrencial. Para entrar
em vigor, no entanto, previa regulamentação complementar – algo que vem sendo
aguardado desde então.
A boa notícia é que um Projeto de Lei
nesse sentido começou a tramitar no Congresso Nacional, com nosso apoio. Ele foi
apresentado em agosto pela senadora
gaúcha Ana Amélia Lemos (PP-RS). Em
entrevista exclusiva à Revista do ETCO, a
senadora explica os principais pontos do
projeto e fala de sua importância, sobretudo para o combate aos devedores contumazes de tributos – uma prática extremamente nociva ao ambiente concorrencial

EDSON LUIZ VISMONA,
presidente executivo do ETCO

que consiste em declarar vendas, mas não
pagar impostos, apostando na lentidão da
Justiça para ganhar mercado à custa das
empresas idôneas. A aprovação do projeto
da senadora Ana Amélia promete pôr fim a
essa e outras fraudes do gênero.

TERMÔMETRO DA INFORMALIDADE
Outra importante realização do ETCO foi a
criação do Índice de Economia Subterrânea
(IES), uma metodologia desenvolvida em
parceria com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/
FGV) para medir o tamanho do mercado
informal no País. O indicador acompanha a
evolução das atividades que escapam dos
controles oficiais, contribuindo para avaliar
os impactos das políticas públicas para a
formalização dos negócios. Em 2003, quando tem início a série histórica, a economia
subterrânea equivalia a 21% do PIB. Nos
anos seguintes, com o aperto da fiscalização, o crescimento econômico e a criação
de incentivos à formalização como o Simples e o Microempreendedor Individual
(MEI), o índice caiu de forma ininterrupta até
2014, quando, pressionada pela recessão, a
economia subterrânea voltou a crescer.
O mais novo resultado do IES, divulgado
no fim de novembro, mostra que a informalidade se manteve no mesmo patamar do
ano passado. Mas a tendência é de queda
em 2018 em virtude da recuperação econômica e possivelmente também dos efeitos
da Reforma Trabalhista que entrou em vigor
recentemente.
Outro destaque desta edição foi a muito
bem-vinda ação da Prefeitura de São Paulo, fortalecendo o Movimento Legalidade,
iniciativa que busca unir forças municipais,
estaduais e federais na luta contra o mercado ilegal. O prefeito João Doria demonstrou
forte determinação no combate ao comércio de produtos piratas, falsificados ou fruto
de contrabando e fraudes que acontecem
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na cidade de São Paulo. Outros municípios
estão também desenvolvendo projeto que
integra o Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro, coordenado pelo ETCO
e o FNCP e que conta com a participação
de outras 70 entidades que defendem o
mercado legal.
Ainda em relação ao contrabando, outro
tema desta edição é uma pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) sobre a motivação
econômica por trás desse tipo de crime. O
trabalho mostra que a diferença entre os
impostos praticados no Brasil e no Paraguai, que chega a 55% no caso dos cigarros,
é o principal pilar que sustenta a atividade
ilícita. Ela proporciona lucros enormes aos
contrabandistas e alimenta uma rede de
aliciamento de pessoas pobres para atuar
no transporte e na segurança das cargas
ilegais, a corrupção de agentes públicos e
a violência muito difícil de ser contida pelas
forças de repressão.

SOLUÇÃO SIMPLISTA
E é justamente por conhecermos a relação
entre tributos excessivamente elevados
e comércio ilegal que nos posicionamos
contra uma ideia que vem sendo discutida
em Brasília: a criação de um novo imposto
sobre sucos, refrigerantes e refrescos com
açúcar. Os defensores da proposta alegam
que ela ajudaria a conter o ganho de peso
da população. Mas, como se pode ver na
reportagem desta edição, além de não ter
base científica, essa nos parece uma proposta simplista, que não leva em consideração as múltiplas e complexas razões por
trás da epidemia de obesidade que atinge
o mundo todo – algo que precisa ser enfrentado por meio de medidas muito mais
sérias e profundas.
Para terminar, convido você a ler as reflexões de dois professores que já deram
enormes contribuições para o Brasil e que
temos a honra de abrigar em nosso Instituto:
o ex-secretário da Receita Federal Everardo
Maciel, presidente do nosso Conselho Consultivo, e o conselheiro João Grandino Rodas, ex-reitor da Universidade de São Paulo. Ambos nos brindam com artigos escritos
especialmente para esta edição.
Desejo a todos uma boa leitura.
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Ana Amélia Lemos, uma das senadoras
mais atuantes do Congresso Nacional, fala
sobre projeto de sua autoria que combate
desequilíbrios concorrenciais que envolvem
vantagens tributárias indevidas
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Prefeito João Doria dá o exemplo de rigor
no combate ao comércio de produtos piratas,
falsificados e contrabandeados ao aderir a
projeto que une Município, Estado e União
na luta contra o mercado ilegal

Pesquisa mostra relação entre contrabando e
diferença de tributos no Brasil e no Paraguai.
No setor de informática, queda do imposto
derrubou o contrabando; no de cigarros,
ocorreu movimento oposto

Nova pesquisa do ETCO e do IBRE/FGV
mostra estabilização do mercado informal,
depois de dois anos de crescimento.
Expectativa é de queda em 2018

ETCO se posiciona contra criação de imposto
sobre sucos e refrigerantes adoçados
com açúcar. Proposta trata o combate
à obesidade, um problema complexo e
multifatorial, de forma simplista, não tem
base científica e favorece o mercado ilegal

Everardo Maciel, presidente do Conselho
Consultivo do ETCO e ex-secretário da
Receita Federal, fala sobre a ilusão de uma
reforma tributária excessivamente ambiciosa

Professor João Grandino Rodas,
conselheiro do ETCO, comenta a evolução
do entendimento do Judiciário sobre o
devedor contumaz de tributos
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A NOVA

INIMIGA N°1
DOS DEVEDORES
CONTUMAZES
DE IMPOSTOS
Senadora Ana Amélia fala
sobre seu Projeto de Lei para
combater empresas que usam
a inadimplência tributária
para ganhar mercado
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onegar imposto no Brasil é crime.
Os culpados podem ir até para
a prisão. Existe, no entanto, uma
prática que provoca praticamente os mesmos prejuízos que a sonegação,
mas não é considerada crime e seu combate tem sido muito difícil no País. Trata-se
da inadimplência tributária contumaz, que
ocorre quando a empresa informa suas
vendas ao fisco, mas simplesmente não
paga os impostos.
O devedor contumaz se beneficia da falta de instrumentos legais específicos para
combatê-lo e da lentidão da Justiça para
arrastar os processos de cobranças durante anos – muitas vezes, ele atua por meio
de laranjas que, quando as ações são definitivamente perdidas, não dispõem de nenhum patrimônio para quitar débitos milionários. Enquanto isso, utiliza a vantagem do
imposto não pago para baixar seus preços e
conquistar mercado à custa dos concorrentes honestos, desestabilizando o mercado.
A boa notícia é que essa prática pode
estar com os dias contados. Em agosto, a
senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP-RS) apresentou um Projeto de Lei ao Senado (PLS 284/2017) que regulamenta o
artigo 146-A da Constituição, permitindo a
criação de regimes especiais de tributação
e fiscalização. A iniciativa cria condições
para um combate muito mais rápido e efetivo desse tipo de empresa e conta com o
apoio do ETCO.
Jornalista com quase 40 anos de atuação profissional, 31 dos quais cobrindo assuntos de Brasília para a rede gaúcha RBS,
Ana Amélia entrou na política em 2010. Em
sua primeira disputa, foi eleita senadora
com mais de 3,4 milhões de votos. Desde
então, vem se destacando no Congresso:
em novembro, alcançou o primeiro lugar do
Ranking dos Políticos, um projeto independente que avalia a produção legislativa dos
594 congressistas (senadores e deputados);
já foi escolhida quatro vezes como um dos
dez melhores senadores no prêmio Congresso em Foco; em 2013 foi apontada pelo
Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar (Diap) como a parlamentar mulher mais influente no Congresso Nacional.
A seguir, a entrevista exclusiva que ela
concedeu à Revista do ETCO.

Senadora, o seu projeto busca regulamentar o artigo 146-A da Constituição.
Qual a principal finalidade desse artigo
constitucional?
Senadora Ana Amélia: O artigo 146A da Constituição Federal foi formulado
para impedir a utilização de tributo como
instrumento de desequilíbrio concorrencial. O projeto de lei complementar (PL
284/2017) permitirá não só à União – que
sempre teve competência para dispor
sobre o tema –, mas também aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
estabelecer regimes especiais de tributação e de fiscalização diferenciados,
para neutralizar os efeitos dos tributos
sobre a concorrência.

Nos últimos anos, vários segmentos
empresariais vêm sofrendo a concorrência desleal de empresas que
recorrem a vantagens ilícitas, como
a inadimplência tributária contumaz,
para ganhar mercado. O objetivo do
projeto é combatê-las?
Senadora Ana Amélia: O projeto estabelece critérios especiais de tributação, com
o objetivo de prevenir desequilíbrios da
concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas
com igual objetivo. A intenção é evitar a
fraude, a evasão fiscal, ou mesmo a utilização da inadimplência contumaz como
meios para que empresas inescrupulosas
aumentem seu faturamento e lucro, ganhando mercado de forma desleal e prejudicando a concorrência. O projeto, portanto, tem espectro amplo, possibilitando
a prevenção de desequilíbrios concorrenciais independentemente da forma como
o tributo seja utilizado para lesar o Erário e
a concorrência, incluindo a inadimplência
tributária contumaz.

“A intenção é evitar a fraude, a evasão
fiscal, ou mesmo a utilização da
inadimplência contumaz como meios
para que empresas inescrupulosas
aumentem seu faturamento e lucro,
ganhando mercado de forma desleal.”
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Como a senhora vê os prejuízos que
os devedores contumazes de tributos
causam à sociedade?
Senadora Ana Amélia: O site Movimen-

Como a criação de regimes especiais
de tributação pode ajudar a combater
essas práticas desleais?
Senadora Ana Amélia: Os regimes espe-

to Combustível Legal informou, com base
em estudo da Fundação Getúlio Vargas,
que a sonegação no setor de combustíveis, hoje, é de R$ 4,8 bilhões. É dinheiro
que poderia ser arrecadado e revertido
em investimentos em saúde, educação,
segurança e infraestrutura. Quem comete esse crime se aproveita de brechas na
legislação que permitem ao devedor contumaz continuar exercendo a atividade
mesmo que tenha débitos com o Estado.
O devedor contumaz obtém vantagens
desproporcionais em relação àquele concorrente que funciona na legalidade, uma
vez que tem uma margem muito maior
para trabalhar. A sonegação impacta direta e negativamente a vida dos cidadãos. O
dinheiro que seria pago em imposto referente à comercialização de combustíveis
poderia ser revertido para serviços voltados à população, pois mais da metade
do valor cobrado do motorista, na bomba,
é tributo. A sonegação cria um ambiente
de concorrência desleal, prejudicando
revendedores e distribuidores que trabalham legalmente. Outro crime que precisa
ser combatido e que prejudica o consumidor é a adulteração do combustível,
pois polui o meio ambiente, e a fraude, na
bomba, pesa no bolso dos consumidores.

ciais consistem em formas diferenciadas
de cumprimento de obrigações tributárias
com o objetivo de viabilizar a arrecadação
dos tributos legalmente previstos. Quando os meios tradicionais de cobrança não
funcionam, em razão de práticas adotadas
pelos devedores com vistas a burlá-las, há
necessidade de dotar as Administrações
Tributárias de ferramentas adequadas
para combatê-las com eficiência. É esse o
objetivo do PL 284/2017.

“A sonegação no setor de combustíveis,
hoje, é de R$ 4,8 bilhões. É dinheiro que
poderia ser arrecadado e revertido em
investimentos em saúde, educação,
segurança e infraestrutura.”

O Supremo vem mantendo a mesma
jurisprudência?
Senadora Ana Amélia: O Supremo Tribunal Federal tem súmulas (70, 323 e 547)
que impedem a adoção de meios coercitivos indiretos para obrigar o contribuinte
a recolher tributos, como, por exemplo, a
imposição de regimes especiais gravosos que impeçam o regular exercício de
atividade econômica. Entretanto, no RE
550.769 e na ADI 173, a Suprema Corte
ressalvou que a orientação contida em
tais súmulas não se aplica quando o contribuinte usa a inadimplência do tributo
como meio para explorar sua atividade e
ganhar mercado, pois, neste caso, o exercício da atividade econômica torna-se ilícito e, como tal, não merece proteção judicial. Neste cenário, deve-se prestigiar o
princípio da livre concorrência.

O novo entendimento do Supremo busca proteger o equilíbrio do mercado?
Senadora Ana Amélia: Sim, numa ponderação de valores, entende o Supremo
Tribunal Federal que a livre concorrência
deve prevalecer sobre a livre iniciativa,
quando constatado o exercício abusivo
da atividade econômica, com inadimplência sistemática e injustificada de tributos.
Dessa maneira, busca-se a proteção do
mercado, considerado patrimônio nacional pela Constituição (art. 219).
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DEFENSORA DO
MERCADO LEGAL
Senadora Ana Amélia
falou sobre seu projeto em
evento em defesa da ética
no setor de combustíveis

Hoje, por causa da confusão jurídica, os
processos de cobrança de devedores
contumazes chegam a durar mais de
dez anos – e nesse período a empresa
provoca grandes danos concorrenciais.
Caso o seu projeto venha a ser aprovado, a solução será mais rápida?
Senadora Ana Amélia: Essa também
é uma das finalidades. A definição de regras claras de tributação e de fiscalização
poderá agilizar as soluções e isso será
benéfico não apenas para impedir a concorrência desleal, mas para evitar outras
irregularidades que tragam prejuízos aos
consumidores e ao meio ambiente. O pro-

jeto vai separar o devedor eventual, que às
vezes enfrenta um problema e não paga
o imposto por um período específico, mas
depois faz um acordo e quita a dívida, daquele devedor que nunca paga o imposto.
Assim, o judiciário conseguirá identificá-los de forma mais exata para tomar sua
decisão. Além disso, poderá a Administração Tributária, em situações extremas,
suspender ou cancelar a inscrição do devedor no cadastro de contribuintes, o que
permitirá solucionar o problema em seu
nascedouro, evitando o prolongamento
de seus efeitos prejudiciais ao mercado e
à sociedade como um todo.

“O projeto vai separar o devedor eventual, que
às vezes enfrenta um problema e não paga o
imposto por um período específico, mas depois
faz um acordo e quita a dívida, daquele devedor
que nunca paga o imposto.”
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Poderia fazer um resumo dos principais
pontos do projeto?
Senadora Ana Amélia: O projeto prevê
que União, Estados e Municípios possam
estabelecer critérios para o cumprimento de obrigações tributárias, como, por
exemplo, controle especial do recolhimento do tributo, manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento
de sujeito passivo, antecipação ou postergação do fato gerador e concentração
da incidência do tributo em determinada
fase do ciclo econômico, entre outras
medidas. Prevê também a alteração da
situação do sujeito passivo no cadastro
de contribuintes para as modalidades
suspensa ou cancelada. Caso persistam
as infrações, ou se tenham evidências de
que a companhia tenha sido constituída
para a prática de fraude fiscal estruturada
e pela produção ou comercialização de
produto roubado ou em desconformidade com os padrões estabelecidos pela legislação vigente, esse será o tratamento.
A intenção é garantir a transparência e o
devido processo legal, sem prejuízo para
o consumidor e para os proprietários dos

estabelecimentos que trabalham cumprindo as regras e os princípios éticos da
atividade. A iniciativa também tem como
alvos setores altamente tributados, como
bebidas e cigarros.

Quais são os tipos de punição previstos
no projeto?
Senadora Ana Amélia: O projeto determina que a autoridade administrativa
possa alterar a situação do sujeito passivo no cadastro de contribuintes para as
modalidades suspensa ou cancelada. A
suspensão tem lugar quando persistirem
as infrações que motivaram a aplicação
de regime especial, ou a empresa não
possuir autorização do agente regulador
ou do órgão fiscalizador competente. O
cancelamento se justificaria por razões
como evidências de que a companhia
tenha sido constituída para a prática de
fraude fiscal estruturada e pela produção,
comercialização ou estocagem de mercadoria roubada, furtada, falsificada, adulterada ou em desconformidade com os
padrões estabelecidos pelo agente regulador ou órgão fiscalizador competente.

“O projeto determina que a autoridade
administrativa possa alterar a situação do sujeito
passivo no cadastro de contribuintes para as
modalidades suspensa ou cancelada.”

R$ 4,8 BILHÕES
É a evasão fiscal
só no setor de
combustíveis
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SINTONIA COM O STF
Decisões do Supremo
também combatem
a inadimplência
contumaz

O projeto preserva o direito de defesa
dos contribuintes?
Senadora Ana Amélia: Sim, prevê a intimação prévia do sujeito passivo para
exercício do direito de defesa, em prazo
não inferior a 15 dias, e assegura a interposição de recurso, sem efeito suspensivo, que deverá ser apreciado em até
90 dias, sob pena de imediato cancelamento do regime diferenciado, além da
aplicação individual da autoridade administrativa, por até 12 meses, admitida
prorrogação por decisão fundamentada.

O projeto busca atender a uma causa nobre e importante, que é o combate à concorrência desleal. Mas ele
não pode ser usado por Estados, Municípios ou pela União de forma desvirtuada apenas para aumentar a arrecadação? O projeto deixa claro os
limites para evitar que isso aconteça?
Senadora Ana Amélia: Não poderá ser
usado de forma desvirtuada para aumentar a arrecadação, pois os critérios especiais de tributação, previstos no projeto,
não têm aptidão para gerar aumento de
tributos. Eles apenas viabilizam a cobrança dos tributos já previstos. Além disso,
sua aplicação deve ser precedida de motivação que demonstre a necessidade,
adequação e calibração das medidas tomadas para proteger a livre concorrência.

O regime diferenciado poderá ser
utilizado em qualquer setor e para
qualquer imposto ou o projeto limita
sua aplicação?
Senadora Ana Amélia: O projeto prevê
que a lei seja válida para qualquer setor
da atividade econômica em que se verifique a necessidade de utilização de ins-

trumentos tributários diferenciados para
assegurar o regular funcionamento do
mercado, com ênfase naqueles em que
o tributo seja componente relevante na
composição de preços de produtos ou
serviços e nos quais a estrutura da cadeia de produção ou comercialização
prejudique a eficiência do controle das
diferentes formas de evasão fiscal. Estão
fora do alcance do projeto apenas os tributos incidentes sobre a renda, o lucro,
a movimentação financeira ou o patrimônio, diante das características desses tributos, que os tornam menos propensos a
influenciar a concorrência.

O senador Ricardo Ferraço havia sido
escolhido para ser o relator do projeto, mas ele pediu licença no fim de
outubro. Como fica o projeto agora?
Quais serão os próximos passos e qual
sua previsão em relação a quando
poderá ser votado?
Senadora Ana Amélia: O nome do
senador Ricardo Ferraço ainda consta
como relator no portal do Senado. Porém, imagino que, devido à licença de
120 dias, poderá ser indicado novo relator
na Comissão de Assuntos Econômicos.
A partir disso, aguardaremos a apresentação e votação do texto na Comissão.
Depois disso, o projeto precisará ainda
passar pelo Plenário do Senado. Depois,
vai para a Câmara dos Deputados. Sendo
aprovado sem modificações, segue para
sanção presidencial. As comissões pelas
quais terá que passar pela Câmara serão
definidas somente depois que o projeto
chegar na Casa. Não há como prever o
tempo aproximado ou exato para a tramitação, mas espero que possa virar lei até
o final de 2018.
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MOVIMENTO LEGALIDADE

TOLERÂNCIA ZERO
Prefeito João Doria
na direção de rolocompressor que
destruiu produtos
contrabandeados

Prefeitura de
São Paulo implementa

PROJETO DE COMBATE
AO MERCADO ILEGAL
Iniciativa une órgãos municipais, estaduais e federais e tem
a participação do ETCO e de outras entidades que lutam
contra pirataria, contrabando e falsificação de produtos

C

ontrabando, pirataria e outras formas de comércio ilegal prejudicam
as empresas que atuam legalmente, destroem empregos, financiam organizações criminosas, levam produtos sem
nenhum controle de qualidade aos cidadãos e reduzem a arrecadação de impostos dos governos, prejudicando os serviços públicos.
Apesar de tantos males, o combate a
esses crimes não costuma ser tão rigoroso
quanto deveria – nem nas fronteiras, por
onde as quadrilhas movimentam clandestinamente grandes quantidades de carga,
nem nas áreas de comércio popular das

grandes cidades, onde a venda de produtos piratas e contrabandeados costuma
acontecer a céu aberto.
Na principal capital do País, no entanto, o histórico de leniência pode estar com
os dias contados. São Paulo foi o primeiro
município a unir forças com o Movimento
em Defesa do Mercado Legal Brasileiro –
que tem o apoio de 70 entidades e é coordenado pelo ETCO e pelo Fórum Nacional
Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) –
e adotar o Movimento Legalidade com o
objetivo de intensificar o combate ao contrabando na capital.
A iniciativa consiste em ações coor-
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do setor produtivo em
16 setores somam R$ 89 bilhões

Quanto o mercado ilegal movimenta
por ano no Brasil nos segmentos mais afetados
Vestuário
Medicamentos

R$

R$

Óculos

R$

Cigarros

R$

Software

R$

Combustíveis

R$

TV por
assinatura

R$

Cosméticos

R$

29,1 bilhões
10 bilhões
7,8 bilhões
6,3 bilhões
6,1 bilhões
6 bilhões
4,8 bilhões
4 bilhões

Audiovisual
(filmes)

R$

Defensivos
agrícolas

R$

Perfumes
importados

R$

Produtos
de limpeza

R$

Tênis

R$

Aparelhos de
videogame

R$

Relógios

R$

Brinquedos

R$

3,6 bilhões
3,1 bilhões
2,3 bilhões
2,2 bilhões
1,6 bilhão
816 milhões
624 milhões
412 milhões
Fonte: FNCP

41

R$

bilhões

É o total de impostos não arrecadados com
essas atividades a cada ano. O valor é 30%
superior ao orçamento do Bolsa Família

denadas de combate ao comércio ilegal
envolvendo os órgãos de fiscalização da
Prefeitura e também do Estado (polícias
Civil e Militar, Vigilância Sanitária, Procon e
Ipem) e da União (Receita Federal, Polícia
Federal, Anvisa e ANP).
A partir da experiência pioneira da cidade de São Paulo, o projeto, que já conta
com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos, será implementado em outros municípios nos próximos meses.
O presidente do ETCO, Edson Vismona,
acredita que a decisão da Prefeitura paulistana de adotar o projeto terá efeitos importantes para a redução do comércio ilegal na cidade e deve virar referência para o
restante do País. Segundo ele, nos últimos
anos, o município vinha adotando uma
postura permissiva em relação à venda de

produtos piratas ou contrabandeados tanto para consumidores finais quanto para
revendedores. “São Paulo é um importante
centro de distribuição de produtos ilegais
para todo o Brasil”, afirma. “Fazia tempo
que as entidades de defesa do mercado
legal reivindicavam uma atitude mais contundente por parte da administração pública – e agora ela veio.”

O TAMANHO DO PROBLEMA
Contrabando, pirataria e falsificação de
produtos produzem perdas enormes para
os fabricantes e comerciantes que respeitam as leis e aos cofres públicos. De acordo
com levantamento realizado pelo FNCP,
no ano passado, apenas na cidade de São
Paulo, esses crimes geraram mais de R$ 9
bilhões em perdas para 16 setores produti-
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vos – entre os mais prejudicados estão os
de software, audiovisual, tabaco, vestuário,
combustíveis, medicamentos e cosméticos. A atividade causou R$ 4,5 bilhões em
evasão fiscal, dinheiro equivalente a dois
anos de orçamento das creches municipais e suficiente para manter o programa
de distribuição gratuita de medicamentos
à população paulistana por 15 anos.
Um dos principais produtos contrabandeados é o cigarro: atualmente, 35% de
todo mercado da capital é dominado por
marcas ilegais, principalmente de origem
paraguaia. Em 2016, foram comercializados
5 bilhões de unidades de cigarros ilegais.
O presidente do ETCO observa que os
danos financeiros representam apenas parte do problema. Ele lembra que os produtos que chegam ao mercado de maneira
clandestina não passam pelos filtros de
fiscalização que protegem a saúde da população. E ressalta que o mercado ilegal de
bens de consumo alimenta o crime organizado e financia o tráfico de drogas e armas,
aumentando os índices de violência.
“Vamos trabalhar junto com a Prefeitura para combater esses males que tantos
prejuízos trazem para a nossa cidade”, disse
Vismona na cerimônia de lançamento do
Movimento Legalidade, no dia 15 de setembro. “A violência que está nas ruas e que nos
amedronta é financiada por esses crimes.
Lutar contra isso é lutar a favor da vida e da
dignidade dos paulistanos. A Prefeitura de

São Paulo está saindo na frente, mas chegou a hora de unir forças com todos os municípios brasileiros em busca de soluções
para o mercado ilegal.”

AGORA A LEI SERÁ CUMPRIDA
Na ocasião, o prefeito de São Paulo, João
Doria, agradeceu a parceria com o ETCO e
o Movimento em Defesa do Mercado Legal
Brasileiro e prometeu agir de forma rigorosa. “Acabou o tempo da leniência”, afirmou
Doria, que criticou o discurso demagógico
de justificar a tolerância com os vendedores
de produtos contrabandeados por considerá-los vítimas do desemprego (leia na pág.
ao lado). “A partir de agora, na cidade de
São Paulo, a lei será cumprida.”
O deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), presidente da Frente Parlamentar de
Combate ao Contrabando, elogiou a adesão da Prefeitura de São Paulo ao projeto.
Segundo ele, o grande desafio na luta contra o mercado ilegal não é mudar ou criar
novas leis. “Mudar a lei talvez seja a parte
mais fácil – a letra fria da lei numa página
de papel”, afirmou. “O nosso grande desafio é mudar a cultura, porque a cultura de
tolerância que existe com esses pequenos
crimes acaba nos colocando numa situação absolutamente paradoxal, especialmente no Brasil de hoje, em que todos nós
sabemos o que é o certo, mas é preciso ter
coragem de fazer o certo, como São Paulo
está fazendo.”

Principais medidas do Movimento Legalidade

1

Reestruturação do Gabinete
de Gestão Integrada (GGI), que
reúne representantes de órgãos da
Prefeitura, do Estado e da União
para debater e definir estratégias
para ações em vários temas, entre
eles fraudes contra o consumidor e
o comércio ilegal.

2

Criação do Comitê de Defesa
do Mercado Legal, ligado ao
GGI, com a missão de identificar
os centros de vendas, distribuição

e depósitos de produtos contrabandeados, falsificados, piratas ou
relacionados com outros tipos de
fraude. O Comitê definirá ações de
inteligência e de combate às práticas ilícitas.

3

Definição de uma política de
aproveitamento ou descarte
de produtos apreendidos, que será
formulada em parceria com associações de classe e entidades do
terceiro setor.

4

Educação do comerciante sobre práticas ilegais, seus impactos e ameaças às atividades
produtivas.

5

Simplificação de práticas que
dificultam a atividade comercial e estimulam a informalidade.

6

Campanha de comunicação
para informar a população sobre os prejuízos do contrabando
e os objetivos dessas iniciativas.
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“Acabou o
tempo da
leniência”
Prefeito João Doria explica por
que adotou o projeto e ressalta
a importância da geração de
emprego e renda por meio da
atividade empresarial formal

N

o dia 11 de setembro, uma ação conjunta da
Prefeitura de São Paulo, da Receita Federal e
do Ministério Público Federal fechou o Shopping
25 de Março. O local é um conhecido reduto de lojas
que vendem produtos contrabandeados, falsificados e piratas.
Poucos dias depois, o prefeito João Doria anunciou
a adesão do município ao Movimento Legalidade e
participou de uma cerimônia de destruição de produtos contrabandeados apreendidos em São Paulo. Na
ocasião, Doria falou sobre a importância de combater
os crimes envolvidos nessas atividades e trazer os cidadãos de bem que eventualmente atuam nele para
o mercado formal. Confira os principais trechos:

A ADESÃO AO PROJETO
“São Paulo aderiu de imediato a este Movimento da
Legalidade, de combate à fraude, ao comércio ilegal,
ao contrabando e a tudo que afronta a lei. Eu aprendi com o meu pai, que foi parlamentar, que foi advogado também, que a lei existe para ser obedecida. E aqui em São Paulo, infelizmente, isso não vinha
ocorrendo. Não quero aqui investir tempo falando do
passado, mas quero sim investir tempo para dizer que
na cidade de São Paulo a lei será cumprida. Acabou
o tempo da leniência, do ´deixa pra lá, do ´vamos ver´,
dos ´coitadinhos´.”

A TOLERÂNCIA AO VENDEDOR
DE PRODUTO CONTRABANDEADO
“Não há coitadinhos dentro desse mundo, há o respeito à legalidade e a ação do Poder Público para
permitir que aquelas pessoas que são vítimas de facções criminosas, de bandidos, tenham oportunidade,
na formalidade, de garantir os seus empregos, garantir sua cidadania e a sua legitimidade como cidadãos.
Não pelo confronto, não pela ilegalidade. Portanto,
não se trata aqui de uma ação, seja no plano legislati-

UNIÃO DE FORÇAS
Doria agradeceu a Edson
Vismona pelo apoio do ETCO

vo, executivo, policial ou judicial contra a oportunidade de trabalho. É a favor da oportunidade de trabalho,
mas o trabalho legal que não coloca pessoas simples
e humildes sendo subjugadas por facções criminosas, seja em São Paulo ou em qualquer parte. Porque
muitas vezes essa pessoa mais humilde, mais simples, que vai para a rua, ela vai porque não tem outra
opção, e ela se torna vítima de uma facção criminosa.”

O APOIO AO EMPREGO
GERADO PELO SETOR PRODUTIVO
“Cabe a essa frente a defesa da aplicação da lei e,
ao lado disso, a defesa da oportunidade, da geração
da oportunidade através do setor empresarial, através do setor produtivo, reconhecendo a importância
social de geração de empregos e oportunidades, que
é exatamente nesse sentido que os movimentos se
unem e se propagam. Não é para combater o direito
ao trabalho. Mas sim o crime que em nome da falsidade do trabalho estabelece processos criminosos
que penalizam não apenas o Estado, não apenas a
Justiça, penalizam o cidadão, seja aquele que consome produto ilegal – produto falsificado ou produto
contrabandeado – ou aquela vítima que se torna refém dessas pessoas que, com má índole e más intenções, acabam dominando esse setor e produzindo e
disseminando o mal na cidade, no Estado e no País.”

A MIGRAÇÃO PARA O EMPREGO LEGAL
“Vamos atuar para que a lei seja cumprida e também
fazer um esforço social para migrar essas pessoas
que hoje são vítimas de facções criminosas para o
campo da cidadania, o campo da ordem, o campo do
emprego, o campo de terem orgulho de poder dizer
aos seus filhos, às suas esposas e aos seus parentes
que trabalham na legalidade. Que são pessoas que
produzem riqueza, que produzem sua sobrevivência
na base legal.”
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Pesquisa mostra relação entre

CARGA TRIBUTÁRIA
E CONTRABANDO
Trabalho comparou produtos com
trajetórias opostas em relação ao nível de
impostos e o tamanho do mercado ilegal
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MERCADORIA
ILEGAL
Caminhões
com contrabando
pegos em operação
da Polícia Rodoviária
Federal. Abaixo, o
estudo do IDESF

L

eis mais duras, policiamento mais
rigoroso nas fronteiras e fiscalização
permanente nos pontos de venda
são armas indispensáveis para o combate
ao contrabando. Uma pesquisa divulgada
em novembro chama a atenção, no entanto, para outro fator que está na essência
do problema: a diferença da carga tributária no Brasil e nos países vizinhos, sobretudo o Paraguai.
O estudo “A Lógica Econômica do Contrabando” foi realizado pelo Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Social de
Fronteiras (IDESF), associação que estuda
os problemas de cidades localizadas em
regiões de fronteira. Ele faz um compa-

rativo entre o setor de informática e o de
cigarros, que nos últimos anos tiveram trajetórias opostas em relação à carga tributária e ao contrabando.
Até o início dos anos 2000, o segmento de computadores era um dos que mais
sofriam com o comércio ilegal. Em 2005,
foi aprovada a Lei 11.196/2005, conhecida
como Lei do Bem, que zerou alíquotas de
PIS e Cofins do setor. De lá para cá, os gráficos mostram o crescimento da produção
nacional e a queda do número de apreensões de itens de informática contrabandeados – e não deixam dúvida sobre a relação de causa e efeito entre os dois fatores.
Em 2006, as apreensões de produtos
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de informática feitas pela Polícia Federal
– que sempre representam uma parcela
minúscula do contrabando – foram estimadas em US$ 12 milhões. Nos anos seguintes, esse número caiu continuamente,
fechando 2016 abaixo de US$ 2 milhões.
No mesmo período, a produção da indústria brasileira saltou de menos de 4 milhões
para mais de 12 milhões de computadores
por ano, com o faturamento saltando de R$
4 bilhões para R$ 10,7 bilhões.
O setor de cigarros vive movimento
inverso. Desde 2012, os impostos sobre o
produto vêm subindo ano a ano em razão
de uma política tributária pretensamente
projetada para desestimular o consumo
via aumento de preço ao consumidor.
De acordo com a pesquisa do IDESF, no
entanto, as principais consequências foram a queda da produção nacional e o
aumento do contrabando – com todos os
prejuízos que esse tipo de crime provoca,
incluindo perda de arrecadação e estímulo ao crime organizado.

QUASE A METADE DO MERCADO
De 2012 a 2016, o preço do cigarro brasileiro subiu 148%, enquanto a produção
caiu 40,29%. Em contrapartida, o contrabando explodiu. Em 2012, as apreensões
de cigarros trazidos ilegalmente do Paraguai correspondiam a 3,78% da produção nacional. Três anos depois, esse índice já havia chegado a 17,7%, conforme
apurou o IDESF.
Os números apresentados no estudo
coincidem com o que vem sendo observado em pesquisas do Ibope sobre os hábitos
de consumo dos brasileiros, inclusive o de
cigarros. O levantamento tem revelado a
presença cada vez maior de marcas contrabandeadas, que representavam 34% em
2013 e atingiram praticamente metade do
consumo do País este ano (48%). No mesmo período, a carga tributária do setor subiu de 65% para 71%.
O estudo do IDESF se baseou em informações de diversas fontes, incluindo análise de impostos, levantamentos de preço
no Brasil e no Paraguai, inquéritos policiais
e entrevistas com pessoas envolvidas no
comércio ilegal. Os dados mostram que o
lucro dos contrabandistas está diretamen-

Queda no imposto reduziu
contrabando e aumentou
produção do setor de informática
A queda das apreensões de equipamentos
de informática (em US$ milhões)
12
10
8
6
4
2
2006

2008

2010

2012

2014

2016

Quantidade de computadores produzidos
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CIGARRO
Uma das
cargas mais
lucrativas
para os
criminosos

te ligado à diferença entre os níveis de tributos praticados nos dois países, que hoje é
superior a 50% no caso do cigarro e 14% em
itens de informática.

Carga tributária maior
aumentou o consumo de
cigarro contrabandeado

LUCRO DE ATÉ 231%
Consumo de cigarro contrabandeado
48%
45%

39%

40%

34%

2013

2014

2015

2016

2017

Carga tributária
71%
69%
67%
66%
65%

2013

2014

2015

Fontes: Ibope e pesquisa de mercado

2016

2017

Por conta dessa vantagem do produto ilícito,
os criminosos pagam R$ 0,70 por maço de
cigarros no Paraguai e o revendem no Brasil por R$ 2,40, a preços de atacado. Custos
com transporte, aliciamento de motoristas,
seguranças e outros operadores do contrabando e despesas com corrupção de fiscais
e policiais consomem 22,4% desse valor. O
resultado é um retorno de 179% a 231% sobre o capital investido. Na mesma comparação, computadores proporcionam margem máxima de 13,34%, que pode até ser
negativa. O produto tornou-se inviável para
os criminosos.
O presidente do IDESF, Luciano Barros,
acredita que o Brasil não conseguirá vencer
a guerra ao contrabando se não levar em
consideração a questão tributária. “O governo tem que entender que há uma lógica
econômica nesse tipo de crime”, afirma. “É
preciso olhar além de benefícios econômicos passageiros e dimensionar os impactos
dessas decisões na vida dos brasileiros. Não
se pode mais jogar cegamente a favor do
contrabando em nome de objetivos que não
levam em conta aspectos sociais, principalmente das populações de fronteira, que são
as que sofrem essas consequências de forma mais direta e cruel.”
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Carga tributária aqui e no Paraguai
DIFERENÇA

Cigarro

Óculos
de sol

Aparelho
de som

Vestuário

Informática

BRA

71%

PAR

16%

BRA

44%

PAR

10%

BRA

36%

PAR

10%

BRA*

25%

PAR

10%

BRA**

24%

PAR

10%

55%

34%

26%

15%

14%

* Para micro e pequenas empresas inseridas no Simples, a carga é de 18%
** Para equipamentos até R$ 3 mil (acima disso, sobe para 33%)
Fontes: Sinprofaz, Abinee, JusBrasil, Abit, ETCO, Tesouro Nacional

O lucro dos contrabandistas com diferentes produtos
Item

PREÇO NO
PARAGUAI*

PREÇO EM
SÃO PAULO*

CUSTO DO
CONTRABANDO

LUCRO
MÍNIMO

LUCRO
MÁXIMO

Cigarro

R$ 0,70

R$ 2,40

22,4%

179,68%

231,15%

Óculos de Sol

R$ 40,50

R$ 144,83

19,24%

199,90%

246,38%

Eletrônicos

R$ 990,36

R$ 1.223,50

21,24%

1,90%

19,66%

Vestuário

R$ 12,08

R$ 21,50

19,24%

49,23%

72,36%

Informática

R$ 556

R$ 650

21,24%

-4,28%

13,34%

*Preço médio de venda no atacado
Fonte: Pesquisa O Custo do Contrabando, IDESF, 2015
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Contrabando no Brasil
pode estar financiando
TERRORISMO INTERNACIONAL
Investigações policiais feitas no Brasil já haviam revelado que as mesmas
quadrilhas que trazem ilegalmente para
o Brasil produtos lícitos, como óculos
de sol, cigarros, medicamentos e roupas, também atuam no tráfico de armas
e drogas. Um novo dossiê sobre o crime
organizado mostrou que os consumidores brasileiros de cigarros contrabandeados podem estar financiando também o
terrorismo internacional.
A revelação foi apresentada em maio
ao Congresso dos Estados Unidos pela
FDD (Foundation for Defense of Democracies), uma organização não governamental americana dedicada à promoção
da democracia no mundo. Segundo a
FDD, o governo de Israel identificou no
ano passado ligação entre o contrabando
na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai
e Argentina e o grupo Hezbollah, organização paramilitar sediada no Líbano acusada de promover ações terroristas.
O relatório lembra que, nos anos 1990,
uma investigação sobre contrabando in-

terestadual de cigarros nos Estados Unidos já havia identificado a participação do
Hezbollah nesse tipo de crime.
“O Paraguai é considerado a principal fonte de comércio ilícito de cigarros
no hemisfério ocidental”, afirma o dossiê.
“A maior parte de sua produção anual de
68 bilhões de cigarros é exportada ilegalmente, com apenas 3% sendo consumidos internamente. De acordo com
algumas estimativas, seus cigarros produzidos localmente representam 10% do
comércio ilegal mundial. No plano internacional, alimenta crime transnacional,
corrupção e terrorismo.”
O relatório conclui que “à medida que
converge com outras atividades criminosas, o contrabando de cigarros prejudica
o Estado de direito e a economia de mercado lícita e cria uma maior insegurança
e instabilidade em todo o mundo. O tabaco ilícito fornece um fluxo significativo
de receita aos atores ilícitos sem os altos
riscos e punições associados ao tráfico
de narcóticos.”

CIGARRO ILEGAL
TEM ATÉ INSETO
O estudo do IDESF reúne também
dados de pesquisas que avaliaram a
qualidade dos cigarros contrabandeados. Uma delas, realizada pelo Grupo de
Pesquisa em Química Analítica Ambiental
e Sanitária da Universidade Estadual de
Ponta Grossa, do Paraná, encontrou concentrações de íons metálicos superiores
ao permitido pelas agências regulatórias
brasileiras em 18 marcas vendidas ilegalmente no País. Os níveis de quatro desses

elementos com potencial cancerígeno
(cromo, cádmio, níquel e chumbo) estavam até 11 vezes acima da média internacional.
Outra análise, feita na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, encontrou
fragmentos de insetos, plástico, tecido e
outros materiais prejudiciais à saúde em
vinte marcas contrabandeadas. Todos os
produtos analisados são vendidos ilegalmente no Brasil.
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INFORMALIDADE PARA

DE CRESCER NO PAÍS
Depois de dois anos de aumento, índice que
mede o tamanho da economia informal fica
estável. Expectativa é de queda em 2018 por
causa da recuperação econômica e, talvez,
da Reforma Trabalhista

D

epois de dois anos de crescimento, a informalidade na economia
brasileira parece ter se estabilizado. Essa é a conclusão da nova pesquisa
do Índice de Economia Subterrânea (IES),
realizada em parceria pelo ETCO e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV). Os dados
foram divulgados no fim de novembro e
mostram que as atividades desenvolvidas
no País sem acompanhamento do Fisco

e dos demais órgãos oficiais movimentaram, nos doze meses encerrados em
julho, o equivalente a 16,6% do PIB. O número é igual ao do ano anterior e representa cerca de R$ 1 trilhão gerados sem
pagar impostos – quantia superior ao PIB
de países como Colômbia, Venezuela, Irlanda e África do Sul.
De 2003, início da série histórica, até
2014, o IES seguiu uma trajetória de queda contínua. Nesse período, a economia
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CAIU, SUBIU E ESTACIONOU
A evolução do IES na série histórica patrocinada pelo ETCO
21% 20,9%
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18,7%
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17,6%
16,9%
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24

ECONOMIA SUBTERRÂNEA

subterrânea caiu de 21% para 16,1% do
PIB. Em 2015, o índice sofreu seu primeiro revés, situação que se agravou no
ano passado.
Segundo o economista Fernando de
Holanda Barbosa Filho, pesquisador do
IBRE/FGV responsável pela pesquisa, a
degradação dos últimos anos foi resultado da recessão, que reduziu emprego
e renda. Ele lembra que vários governos
adotaram o remédio amargo do aumento
de impostos para enfrentar a doença da
crise fiscal. Foram essas condições adversas, na opinião dele, que pressionaram a
economia na direção da informalidade.
“O fim da recessão reduziu a pressão,
por isso a informalidade parou de crescer”,
diz Barbosa Filho. “Mas a expectativa de
crescimento de apenas 0,8% neste ano foi

insuficiente para estimular a formalizaão
dos negócios.” Na avaliação dele, isso
deve acontecer no próximo ano, quando
as previsões apontam para um crescimento do PIB superior a 2,5%.

PAPEL-MOEDA E TRABALHO
O IES é calculado a partir de dois indicadores. Um deles é a demanda da população por dinheiro em espécie. Negócios
clandestinos costumam fugir de transações bancárias, controladas pelo governo, e, quando eles crescem, aumenta
também a procura por papel-moeda, cujo
volume em circulação é um dado público.
O outro componente é o trabalho informal, medido pela Pesquisa Nacional por
Amostragem de Domicílios (PNAD), do
IBGE. Os dados mostram que a procura

“O fim da recessão reduziu a pressão.
Mas a expectativa de crescimento de
apenas 0,8% neste ano foi insuficiente para
estimular a formalização dos negócios”
Fernando de Holanda Barbosa Filho, do IBRE/FGV

“
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por papel-moeda teve um leve recuo no
último ano. Em compensação, o trabalho
sem carteira assinada apresentou crescimento. Na ponderação dos dois parâmetros, o IES ficou estável.
O presidente executivo do ETCO, Edson Vismona, também acredita que o índice deve voltar a cair em 2018. Mas observa que a melhora futura pode se limitar
a recuperar o que foi perdido nos últimos
dois anos, sem maiores avanços. “Um País
que pretende e precisa atrair investimentos para se desenvolver não pode aceitar
conviver com níveis tão altos de informalidade”, ele afirma. “A economia subterrânea intoxica o ambiente de negócios.”

NOVOS INSTRUMENTOS
Vismona lembra que o avanço verificado
em anos anteriores refletiu não apenas
o crescimento da economia, mas a criação de importantes instrumentos de formalização e fiscalização das atividades
econômicas. Ele cita a instituição da Nota
Fiscal Eletrônica, iniciativa desenvolvida
com apoio do ETCO, que começou a vigorar em 2005, e novos regimes tributários, como o Simples e o MEI (Microempreendedor Individual), entre as medidas
nesse sentido. “Mas esses mecanismos já
surtiram o efeito que tinham para gerar.
Para irmos mais longe, precisamos avançar mais nas grandes reformas e no aper-

feiçoamento do aparato de fiscalização e
controle”, diz.
O presidente do ETCO nota, no entanto, que existe um fator novo que pode
exercer algum grau de influência na queda da informalidade nos próximos anos: a
Reforma Trabalhista, que entrou em vigor
em novembro. “Ainda é cedo para saber
se terá o impacto desejado de reduzir a
insegurança jurídica e estimular os contratos formais, mas espera-se que isso
aconteça”, diz Vismona. Ele observa que
as novas leis preservaram os direitos trabalhistas, mas facilitaram negociações
coletivas entre patrões e empregados,
além de estabelecer regras mais claras
para a terceirização. A expectativa é de
redução da judicialização dos contratos,
fato que colocou o Brasil no oneroso e
nada honroso primeiro lugar do ranking
de países com maior número de ações
trabalhistas na Justiça.
O pesquisador do IBRE/FGV concorda, mas faz uma ressalva. “Precisamos ver
como os tribunais vão se comportar em
relação às mudanças aprovadas no Congresso”, reflete Fernando Barbosa Filho.
“Nos últimos meses, temos ouvido relatos
de magistrados ameaçando não cumprir
as novas regras, em desrespeito ao princípio de separação dos Poderes. Se não
acatarem a Lei, o efeito sobre a informalidade será nulo.”
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A MÁ IDEIA DE CRIAR
UM NOVO IMPOSTO
sobre sucos, refrescos
e refrigerantes

Intenção de reduzir a obesidade taxando bebidas
açucaradas não encontra respaldo na ciência e pode
contribuir para aumentar a ilegalidade nesse mercado

U

ma proposta em discussão no Governo Federal e no Congresso Nacional tenta resolver um problema
extremamente complexo por meio de uma
medida simplista. Trata-se da ideia de combater a obesidade com a criação de um

novo imposto sobre bebidas não alcoólicas que levam açúcar em sua composição,
como refrigerantes, sucos e refrescos.
Os defensores da proposta acreditam
que ela forçaria a queda do consumo e
ajudaria a conter o ganho de peso da po-
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pulação. Mas não há no mundo estudos
que confirmem essa teoria, e ela encontra
resistências até mesmo entre médicos e
nutricionistas. E conta também com a oposição de entidades empresariais que enxergam nela mais uma tentativa de aumentar
a carga tributária sobre o setor produtivo. O
ETCO faz parte desse grupo por uma razão
adicional: o risco de que a medida beneficie
empresas desonestas que fazem da sonegação fiscal a base do seu negócio. “Em setores já altamente tributados, como o de bebidas, quanto maior o imposto, maior o risco
de atrair a ilegalidade”, afirma o presidente
executivo do Instituto, Edson Vismona. “O
resultado é a deterioração do ambiente
concorrencial.”
A preocupação tem precedente. Até o
início dos anos 2000, o mercado de bebidas era um dos mais atingidos pela ação
de sonegadores. Fábricas que escondiam
suas vendas do fisco usavam essa vantagem ilícita para praticar preços artificialmente baixos e ganhar mercado à custa
das empresas sérias. “Na época, a sonegação no segmento de refrigerantes chegava
a 30%”, lembra Vismona.
Nos anos seguintes, uma fiscalização
mais rigorosa do setor, que incluiu a instalação de equipamentos de contagem das
embalagens envasadas nas linhas de produção de bebidas, conseguiu reduzir o problema. Mas a Receita Federal abandonou
esse sistema no fim de 2016 para reduzir

despesas, e o risco de sonegação voltou.
“Hoje, os impostos equivalem a 40% do preço que o consumidor paga em bebidas não
alcoólicas. Elevar ainda mais a tributação,
mantendo a fiscalização frouxa como está,
é uma insensatez”, adverte Vismona.

PROBLEMA GRAVE E COMPLEXO
O avanço da obesidade é um mal gravíssimo que afeta o mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1975
para cá, o índice de obesos no planeta triplicou. No Brasil, ele subiu de 11,8% para 18,9%
apenas nos últimos dez anos. Isso sem contar os brasileiros com sobrepeso, que representam outros 35% da população. Essa
epidemia causa prejuízos enormes à saúde
das pessoas e aos cofres públicos. Diabetes,
hipertensão, acidente vascular cerebral, doenças degenerativas e câncer são algumas
das moléstias relacionadas com o excesso
de peso. Estima-se que, a cada ano, o SUS
(Sistema Único de Saúde) gaste R$ 488 milhões com o tratamento de patologias relacionadas com a obesidade.
Mas o problema é extremamente complexo. Segundo a OMS, suas raízes estão relacionadas com transformações profundas
ocorridas nas últimas décadas. A população trocou o campo pelas cidades; passou
a usar meios de transporte e máquinas que
reduziram o esforço físico; muitos empregos
hoje exigem passar o dia sentado na frente
do computador; o sedentarismo cresceu; o
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ritmo de vida acelerou; o estresse e a ansiedade aumentaram; mais mulheres foram trabalhar fora; ficou mais difícil preparar comida
em casa; o padrão de alimentação mudou;
e cada vez mais gente vem engordando por
consumir mais calorias do que gasta.
Para enfrentar as múltiplas causas da
obesidade, há anos a OMS vem fazendo
uma série de recomendações aos governos. São dezenas de ações que incluem
programas para estimular a prática esportiva (60 minutos por dia para as crianças e
150 minutos por semana para os adultos);
incentivo ao consumo de frutas, verduras,
legumes e grãos integrais; campanhas educativas em escolas; tratamento preventivo
em instituições de saúde; redução do consumo de gordura e açúcar; mudanças nos
rótulos dos alimentos para deixar mais claras suas propriedades nutricionais; e outras
iniciativas que exigem esforço por parte dos
órgãos públicos.
No ano passado, a entidade acrescentou a essa longa lista a sugestão de sobretaxar as bebidas açucaradas, uma ideia
polêmica que divide opiniões no mundo
todo. Por aqui, virou prioridade. Em junho, o
Conselho Nacional de Saúde, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, recomendou
a criação desse novo imposto no Brasil. E
um projeto na mesma linha, de autoria do
deputado federal Sérgio Vidigal, chegou ao

Congresso Nacional, que realizou audiência
pública sobre o tema no dia 31 de outubro.
Lideranças que representam a indústria de bebidas reconhecem a importância
de participar do movimento de combate à
obesidade e lembram que isso já vem sendo feito no País.

CONTRIBUIÇÕES DA INDÚSTRIA
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não
Alcóolicas (ABIR), Alexandre Jobim, falou
sobre isso na audiência pública. Ele contou
que nos últimos seis anos os fabricantes diminuíram em 11% a quantidade de açúcar
em seus produtos e que essa redução deve
chegar a 21% nos próximos quatro anos. Ressaltou também que a indústria vem ampliando seu leque de ofertas, com o lançamento
de bebidas com diferentes padrões nutricionais, incluindo sucos de frutas sem adição
de açúcar. E recordou o fato de que o setor
como um todo decidiu em 2016 parar de fazer propaganda para menores de 12 anos e
que grandes marcas, como Coca-Cola, Ambev e Pepsico, assumiram o compromisso
adicional de parar de vender refrigerantes
em escolas com crianças dessa idade – tudo
por meio de iniciativas voluntárias.
O presidente da ABIR afirmou, no entanto, que a indústria não aceita ser tratada
como “a principal vilã da obesidade”, rece-
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Aumento da obesidade é fenômeno
mundial grave e tem causas
multifatoriais. Soluções simplistas
não resolvem o problema
bendo um tratamento tributário discriminatório. “Um estudo do instituto de pesquisas
Nielsen mostra que, em média, as bebidas
açucaradas representam apenas 4% do consumo diário de calorias dos brasileiros”, afirmou Jobim. “O açúcar de mesa, aquele que
as pessoas adicionam ao cafezinho e aos demais alimentos, responde por 72% da ingestão de açúcar no País – e o Brasil vai sobretaxar os refrigerantes?”, ele questionou.
Dados do próprio Governo Federal põem
em dúvida a relação entre o consumo de
bebidas açucaradas e o aumento da obesidade. Segundo o Vigitel, um serviço de pesquisa do Ministério da Saúde que monitora
hábitos de vida relacionados com doenças
crônicas, na mesma década em que o índice
de obesos subiu de 11,8% para 18,9%, o consumo regular de refrigerantes caiu de 30,9%
para 16,5% da população (ver gráfico abaixo).
A ideia de que aumentar o imposto sobre
alimentos calóricos pode ter algum impacto
na redução da obesidade carece também
de evidências científicas. Existem poucas
experiências internacionais nesse sentido
– e os resultados são controversos. Os de-

fensores do tributo citam o caso do México,
que introduziu a sobretaxa em 2013 e registrou redução de 6% no consumo de refrigerantes no ano seguinte.
Mas a realidade entre os dois países
em relação a esse segmento de mercado é bastante distinta. O México é o maior
consumidor per capita de refrigerantes do
mundo. De acordo com estudo da consultoria PwC, cada mexicano bebe, em média,
163 litros por ano – mais que o dobro do que
os 70 litros per capita registrados no Brasil.
E lá, após a criação do tributo sobre bebidas açucaradas, o total de impostos sobre o
produto chegou a 28% – contra os 40% que
já são praticados por aqui.

SUBSTITUIÇÃO POR CERVEJA
Além disso, a redução no consumo não veio
acompanhada de nenhuma evidência de
melhoria nos níveis de obesidade, o que levanta a hipótese de que as pessoas possam
ter trocado a bebida por outros alimentos
igualmente calóricos. A nutricionista Márcia
Terra, diretora da Sociedade Brasileira de
Alimentação e Nutrição (SBAN), afirma que

Obesidade avança enquanto cai consumo de refrigerantes
Evolução dos dois índices nos últimos dez anos,
de acordo com dados do Ministério da Saúde
30,90%
18,90%

16,50%
11,80%
2006

2016

Índice de brasileiros
obesos*
Brasileiros que
tomam refrigerante
regularmente**
* IMC acima de 30
** 5 dias ou mais por semana
Fonte: Vigitel 2016
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“

Hoje, 60% dos pacientes do SUS
não são pesados. Se fossem, talvez
pudessem ser mais bem avaliados e
orientados do ponto de vista da nutrição”

Carlos Daniel Magnoni, cardiologista do Instituto Dante Pazzanese

essa possibilidade não pode ser descartada. Ela cita um estudo conduzido pelo professor Brian Wansink, diretor do Laboratório
de Alimentos e Marcas da Universidade de
Cornell (EUA), que comparou o comportamento de dois grupos de famílias americanas durante vários meses: um deles sujeito
a uma taxa adicional de 10% sobre bebidas
açucaradas e o outro não. “Nesse estudo,
houve migração do consumo de refrigerantes para o de cerveja”, afirma a nutricionista.
Na opinião dela, é preciso pesquisar melhor
o comportamento do consumidor para saber se um imposto assim tem efeito positivo,
neutro ou até mesmo negativo sobre a saúde das pessoas.

CAMINHOS MAIS EFICAZES
O cardiologista e nutrólogo Carlos Daniel
Magnoni, do Instituto Dante Pazzanese, de
São Paulo, concorda. Estudioso do assunto e atuante em campanhas de combate
à obesidade, ele menciona as conclusões
da pesquisa Superando a Obesidade: Uma
Análise Econômica, realizada pela consultoria McKinsey. O trabalho comparou diversas
experiências de enfrentamento ao problema e concluiu que não há evidências científicas de que sobretaxar bebidas açucaradas
reduz o peso das pessoas.
Na opinião de Magnoni, existem caminhos muito mais eficazes que são pouco
explorados no Brasil. Um exemplo, segundo ele, é um projeto que o Dante Pazzanese
aplica em São Paulo, e pretende espalhar
pelo País, chamado Obesidade Zero. O objetivo é direcionar mais pessoas ao serviço
de orientação nutricional e parte de uma
ação simples: medir peso e altura de todos os pacientes que chegam ao hospital,
independentemente da razão. “Hoje, 60%

dos pacientes do SUS não são pesados”, ele
lamenta. “Se fossem, talvez pudessem ser
mais bem avaliados e orientados do ponto
de vista de nutrição.”
Outro médico que não acredita na eficácia da sobretaxa é o professor de pediatria
Hugo da Costa Ribeiro Júnior, da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal da
Bahia (UFBA), especialista em obesidade
infantil. Segundo ele, estudos científicos
confirmam que o excesso de peso está relacionado a múltiplos fatores, incluindo o
tipo de parto, o aleitamento materno, a alimentação nos primeiros mil dias, o hábito
de tomar café da manhã. “Todas as medidas
que desconsideram essa complexidade e
buscam as soluções mais simples não funcionam e não se sustentam a médio e longo
prazo”, ele afirma. “É um equívoco focar no
manejo de alimentos específicos: isso não
educa e não traz benefício do ponto de vista
de montar uma dieta adequada.”
Se não existem evidências de que sobretaxar bebidas açucaradas reduz a obesidade, não se pode dizer o mesmo sobre
os seus efeitos no ambiente concorrencial.
O exemplo vem da Dinamarca, uma das
nações mais desenvolvidas do mundo que
foi também uma das primeiras a instituir um
imposto específico sobre bebidas açucaradas, em 1930. O tributo vigorou por 83 anos.
Os dinamarqueses pagavam o equivalente
a R$ 0,85 de imposto adicional por litro de
refrigerante. Em 2013, a sobretaxa foi abolida – entre outros motivos, por estimular o
comércio ilegal de bebidas vindas das vizinhas Suécia e Alemanha, isentas do tributo.
Por lá, as pesquisas mostram que mais de
oito décadas de imposto para desestimular
o consumo de refrigerantes só favoreceu o
contrabando.
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Por que o Brasil não precisa de
mais um imposto sobre bebidas

4% DAS

CALORIAS

70 LITROS

Essa é a participação
que as bebidas
açucaradas têm no
consumo energético do
brasileiro (considerando
uma dieta de 2 mil
calorias).

IMPOSTO
JÁ É ALTO
O brasileiro já paga 40%
de tributos sobre os
refrigerantes. No México,
após a sobretaxa de 10%, a
carga total sobre o produto
chegou a 28%.

POR ANO

PENALIZA OS
MAIS POBRES

Essa é a média anual de
consumo por brasileiro. No
Canadá, ela é o dobro – e
o país não tem planos de
criar taxa sobre a bebida. No
México, que instituiu o imposto
em 2013, são 163 litros.

Elevação de imposto
sobre produtos de
consumo de massa
acaba pesando
sempre mais no bolso
da população de
baixa renda

CONSUMO
EM QUEDA

RISCOS
CONCORRENCIAIS

Nos últimos dois
anos, houve queda
anual de 7% em
volume per capita.

Elevar ainda mais a carga
pode atrair empresas
que sonegam impostos –
um tipo de ilegalidade que
já afetou fortemente
o setor no passado.

!

INDÚSTRIA ESTÁ AGINDO
Os fabricantes vêm contribuindo com várias iniciativas. Lançaram bebidas mais saudáveis,
como sucos de frutas; reduziram em 11% o índice de açúcar de seus produtos; proibiram,
por autorregulamentação, propaganda para menores de 12 anos; grandes marcas deixaram
de vender refrigerante em escolas com crianças dessa idade, entre outras iniciativas.
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A nova temporada
da reforma tributária
Everardo Maciel*

Sistemas tributários são modelos vivos que retratam
a complexidade de relações econômicas e sociais em
uma sociedade. Há muitas razões contrárias a pretensões
excessivamente ambiciosas de reforma tributária

A
*Presidente do Conselho Consultivo

do ETCO, Everardo Maciel é professor
e consultor e foi secretário da Receita
Federal no governo FHC

imperfeição e a complexidade do sistema tributário brasileiro, o que de resto são características comuns a todos os sistemas tributários, estimulam uma profusão de soluções
plasticamente elegantes e disruptivas, mas que desconhecem os riscos e os custos inerentes a qualquer
mudança.
Sistemas tributários resultam de embates que envolvem conflitos de razão e de interesse nos parlamentos.
Não são maquetes, aplicativos ou, no passado, obras de
monges copistas. Ao contrário, são modelos vivos que
retratam a complexidade de relações econômicas e sociais em uma sociedade. São, pois, inevitavelmente imperfeitos e complexos.
Essa complexidade, por sua vez, é crescente, porque
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os sistemas tributários vão, ao longo do tempo, incorporando alterações – umas legítimas, outras não
– que deformam a concepção original.
A imperfeição e a complexidade estimulam novas concepções voltadas para a refundação dos sistemas tributários, no contexto de uma idealização
improvável e pouco útil.
São frequentes afirmações peremptórias que denunciam a complexidade, ineficiência e regressividade do sistema tributário brasileiro, sem que haja um
debate minimamente consistente sobre a matéria.
Há muitas possibilidades de qualificação da complexidade. O que torna verdadeiramente complexo
um sistema tributário é a sobrecarga de exigências
burocráticas, profusão de regimes especiais e a indeterminação dos conceitos e morosidade processual que levam à insegurança jurídica.
Questões como número de alíquotas ou de
tributos e sobreposição de incidências são facilmente superadas pelo uso de bons aplicativos
de computador.
Problemas existem e sempre existirão, o que justifica uma ação contínua centrada em matérias estratégicas, objetivando eliminá-los ou mitigá-los.
Os problemas do ICMS e do PIS/Cofins são
sanáveis com mudanças cirúrgicas.
Há muitas razões contrárias a pretensões excessivamente ambiciosas de reforma tributária.
Mudanças têm custos e riscos. Estabilidade normativa, no âmbito tributário, é um ativo relevante
para decisão sobre investimentos privados.
Em entrevista à revista Veja (27/09/2017), Eldar
Saetre, presidente da Statoil (estatal norueguesa de
petróleo), salientava que sua grande preocupação
em relação à tributação brasileira era a imprevisibilidade. Acrescentou que, na Noruega, era alta a tributação da atividade petrolífera (78%), mas estável.
Em entrevista ao Financial Times, veiculada no
jornal Valor Econômico (28/04/2017), Warren Buffet,
um dos maiores investidores do mundo, dizia: “As
pessoas investem quando julgam que podem ganhar dinheiro, e não por causa da taxação tributária”.
Além disso, há riscos para o erário e para o contribuinte. Toda mudança repercute em alíquotas e
bases de cálculo, de forma não previsível e de modo
diferenciado sobre os contribuintes.
No limite, grandes mudanças podem assumir caráter aventureiro. Enfim, sistemas, como o tributário,
só são bem conhecidos com massa real.
Em tudo, não se pode esquecer a nossa imorredoura vocação para copiar modelos de outros
países, construídos em circunstâncias peculiares e
diferentes das nossas. É o servilismo cultural, polo

oposto e igualmente medíocre da xenofobia no
campo das ideias.
O mais grave é que buscamos copiar modelos
em franca obsolescência, como o Imposto sobre
Valor Agregado (IVA), complexo, vulnerável à sonegação (o carrossel ou passeio de notas é uma modalidade de evasão bem conhecida na Europa) e incapaz de assimilar adequadamente a economia digital.
É bom prestarmos atenção no que se debate na
fronteira da política tributária. Com sólido substrato
acadêmico, nos Estados Unidos já se discute a
formulação de um modelo de tributação da renda
consumida, que agrega características do IVA e do
Imposto de Renda, inovando-as.
Enquanto isso, no Brasil, pouca ou nenhuma
atenção se dá às nossas mais severas enfermidades
tributárias: o burocratismo, a indeterminação conceitual e o processo tributário.
A burocracia reina triunfante no sistema tributário. Suas pérolas são o cadastro múltiplo, as exigências de certidão negativa, a restituição de impostos,
os óbices à compensação etc.
É certo que indeterminação conceitual sempre
haverá, demandando a intervenção esclarecedora
da Justiça. Afinal, não existe um sistema de conceitos
fechados. O que é condenável é o exagero.
Ainda não pacificamos conceitos como faturamento, receita bruta, indenização para fins tributários, dissolução irregular de empresas, responsabilidade solidária dos sócios, substituição tributária,
planejamento tributário abusivo etc. É um absurdo.
O processo, desde o lançamento até a execução,
é um primor de morosidade e ineficiência.
Na União, os valores em discussão administrativa
e judicial somados aos créditos inscritos em dívida
ativa correspondem a mais que o dobro da arrecadação anual de tributos.
Relatório produzido pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) mostra que, dos impressionantes 80
milhões de processos pendentes na Justiça, cerca
de 30 milhões dizem respeito à execução fiscal.
Ainda que contrarie a burocracia e a indústria da
litigância, a verdadeira reforma consiste em debelar essas enfermidades tributárias. Ela, contudo, não
tem o charme do desenho de um novo, imprevisível
e desnecessário modelo tributário.
As pretensões ambiciosas, ao exacerbarem os
conflitos tributários, inclusive no âmbito do federalismo fiscal, findam sempre em impasses, além de
retirarem o foco das enfermidades tributárias brasileiras. É oportuno lembrar o ensinamento de Einstein: “É insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.
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Impactos concorrenciais
de ilícitos tributários e a
possível intervenção do CADE
João Grandino Rodas*
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Lei nº 12.529/11, em vigor desde maio de 2012, estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), delineando as atribuições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
e da Secretária de Acompanhamento Econômico (SEAE), do
Ministério da Fazenda. Ressaltou atribuições preventivas de
caráter educativo; assim como as repressivas, direcionadas à
investigação e julgamento administrativo de condutas nocivas à concorrência.
O artigo 36 da lei em comento apresenta rol de condutas passíveis de serem consideradas infrações à ordem econômica, na medida em que tenham por objeto ou possam
produzir efeitos capazes de causar dano à concorrência. A
própria lei, ao dizer no § 3º do artigo 36, “as seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese
prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam
infração da ordem econômica”, considera que o rol de condutas é exemplificativo e não exaustivo. Dentre as condutas exemplificativas explicitadas nos incisos do parágrafo
em questão, destacam-se: os cartéis; influência de conduta
uniforme; preços predatórios; fixação de preços de revenda;
restrições territoriais e de base de clientes; acordos de exclusividade; venda casada; abuso de posição dominante; recusa
de contratar; e criação de dificuldades ao concorrente. Consoante o caput do artigo 36 do diploma legal em referência,
determinada conduta é considerada infração à ordem econômica, na medida em que possa acarretar, entre outros, os
seguintes efeitos, ainda que potencialmente: limitar, falsear
ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência; aumentar arbitrariamente os lucros do agente econômico; dominar mercado relevante de bens ou serviços; ou quando tal
conduta significar que o agente econômico está exercendo
seu poder de mercado de forma abusiva.
Têm sido recorrentes os questionamentos a respeito da
relação entre a prática de ilícitos de natureza tributária, violações à propriedade intelectual e ilegalidades trabalhistas e
se estes poderiam vir a ser considerados ilícitos concorrenciais e, consequentemente, serem passiveis de investigação
e intervenção dos órgãos de defesa da concorrência.
O entendimento do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) sobre esse tema ainda deve ser consolidado, e existem julgados do órgão com indicativos de haver
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tutela da legislação antitruste, quando um agente adota
comportamento nocivo à competição, aumentando as
barreiras de entrada a determinado mercado.
Por seu turno, a Secretaria de Direito Econômico
(SDE), em 2011, instaurou procedimento em face da Eli
Lilly do Brasil Ltda. e da Eli Lilly and Company, com o fito
de apurar suposta prática de sham litigation; expressão
essa que designa o ato de valer-se do Poder Judiciário,
com mero intuito de prejudicar concorrente, propondo
ação judicial sem perspectivas de sucesso.
O supracitado procedimento foi instaurado a partir de
representação promovida pela Associação Brasileira das
Indústrias de Medicamentos Genéricos (PróGenéricos).
De acordo com a representação, a Eli Lilly estaria impondo barreiras artificiais à concorrência por meio do ajuizamento de múltiplas ações judiciais, em face de variadas
instituições públicas, visando obter indevido benefício
de exclusividade na comercialização do medicamento cloridrato de gencitabina, utilizado para o tratamento
de câncer, em prejuízo de seus potenciais concorrentes.
No entendimento da, à época, conselheira relatora Ana
Frazão, “houve a consumação da conduta lesiva à concorrência na medida em que ficou amplamente demonstrado o abuso do direito de petição”; tendo sido a empresa condenada a pagar multa no valor aproximado de
R$ 36 milhões.
O desafio enfrentado na atualidade cinge-se aos
parâmetros a serem utilizados pelo CADE para considerar
um ilícito tributário, uma ilegalidade trabalhista ou uma
infração à propriedade intelectual, como sendo, também,
uma violação à lei antitruste. Quais seriam, entretanto, os
parâmetros que o CADE poderia utilizar para tanto?
Relativamente aos ilícitos de natureza tributária e seus
impactos na concorrência, importa examinar, previamente, alguns dados sobre a carga tributária incidente sobre

a atividade econômica no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (FIRJAN), em novembro de 20161, a carga tributária brasileira equivalia à praticada em países
desenvolvidos, sendo muito superior à de outros países
emergentes. Segundo dados oficiais, os tributos representam 47,4% do PIB da indústria de transformação. Esse
percentual, quando se trata da indústria tabagista, chega
a 75%2. Já no setor de combustíveis, também altamente
tributado, o percentual gira em torno de 50%, de acordo
com dados oficiais.
Além do alto custo de produção, a carga tributária
elevada causa um efeito perverso sobre o setor produtivo, estimulando a sonegação fiscal e o surgimento
de empresas cujo principal objetivo é lucrar sem pagar
impostos. São empresas constituídas não para produzir
mercadorias e serviços e competir lealmente no mercado, mas que fazem do não pagamento de tributos o seu
modelo de negócio. Esses falsos empresários continuam
a se multiplicar, a despeito das providências que incluem,
além das execuções fiscais federais e estaduais, medidas
como a cassação de inscrição estadual.
Algumas ações que tramitam no Poder Judiciário são
emblemáticas e merecedoras de atenção justamente por
terem como objeto a temática relacionada, como a citada
em seguida.
A ação cautelar ajuizada em face da União pela
American Virginia Indústria e Comércio Importação e
Exportação de Tabacos Ltda., visando a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso extraordinário já admitido
na origem.
1 De acordo com dados publicados no site da FIRJAN.
2 http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/
arquivos/executive_summary_v9.pdf. Acessado em: nov. 2017.
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A Secretaria da Receita Federal (SRF) havia iniciado,
no ano de 2005, processo fiscal de verificação das condições para manutenção do registro especial concedido à
empresa (previsto no Decreto-Lei nº 1.593/77); providência essa necessária para a fabricação de determinados
cigarros. Conforme o art. 2º, inciso II desse Decreto-Lei,
com a redação dada pela Lei nº 9.822/99, o não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória,
relativa a tributo ou contribuição administrado pela SRF,
é hipótese de cancelamento do registro especial. A Secretaria havia iniciado procedimento fiscal, em que concedera à American Virginia o prazo de dez dias para a
sua regularização fiscal, determinando “o recolhimento
de todos os débitos existentes, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa”. Diante disso, a American Virginia
propôs a ação cautelar preparatória já mencionada, a fim
de assegurar seu direito ao livre exercício de atividade
econômica lícita. Alegou que o artigo 2º, inciso II, do Decreto-lei nº 1.593/1977, seria sanção política, não recepcionada pela Constituição Federal, a qual veda ao Estado
tomar medidas que impliquem embaraço da atividade
profissional, com o intuito de coagir o sujeito passivo ao
cumprimento de obrigações tributárias.
A ação principal ajuizada posteriormente foi julgada
procedente em primeira instância, tendo sido a sentença
reformada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF 2), que considerou a exigência de regularidade fiscal
como recepcionada pelo Constituição Federal de 1988; e
portanto, válida.
No Supremo Tribunal Federal (STF), foi seu relator o
então ministro Joaquim Barbosa, que concedeu a liminar pleiteada pela American Virginia, a fim de preservar
o resultado útil do processo. Considerou o ministro que
o tema em discussão possuía grande relevância constitucional, opondo-se a orientação pretérita da corte,
segundo a qual não seriam cabíveis sanções políticas
para coagir o cumprimento de obrigações tributárias, em
virtude das “idiossincrasias” da indústria do cigarro, que
poderiam justificar tratamento fiscal diferenciado e mais
rigoroso, tanto por questões de saúde pública, quanto de
concorrência. Sublinhe-se que, além disso, a União trouxe aos autos acusações graves, afirmando a existência de
indícios de sonegação fiscal, fraudes relacionadas a demonstrações financeiras e lavagem de dinheiro por parte
da American Virginia.
Conduziu o acórdão o voto divergente do ministro
Cezar Peluso, que sufragou a não concessão da liminar.
Para o referido ministro, supondo-se a presença do periculum in mora autorizador da medida cautelar, não se
encontra presente a razoabilidade jurídica, “por conta da
singularidade factual e normativa do caso”. Seria inclusive de se reconhecer a existência de periculum in mora
reverso, “consistente na exposição dos consumidores, da

sociedade em geral e, em particular, da condição objetiva da livre concorrência, ao risco da continuidade do funcionamento de empresa para tanto inabilitada”.
Em seu voto, consignou que o IPI forma 70% do preço
de cada maço de cigarros, de forma que seu não recolhimento tem um reflexo superlativo na definição do lucro da
empresa. A necessidade de cadastro para a produção de
cigarros deriva não apenas de objetivos arrecadatórios,
mas também da defesa da livre concorrência. Uma vez
que toda a atividade da indústria do tabaco é cercada de
cuidados especiais, justifica-se que empresas em débito
com os tributos administrados pela SRF possam ter cancelado seu registro especial, que consiste em verdadeira
autorização. A defesa da livre concorrência e da lealdade
da competição encontra proteção constitucional nos artigos 170, inciso IV, e 146-A da Constituição Federal. É de se
ressaltar, ainda, o fato do ETCO (Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial) ter se associado na causa, na qualidade
de amicus curiae, à Fazenda Nacional. Ademais, tem-se
no caso o denominado tributo extrafiscal proibitivo, aquele instituído com o claro fim de desestimular a atividade
que tributa. E, determinando-se a empresa a produzir o
bem tributado, ela submete-se às exigências normativas
oponíveis a todos os participantes do setor, entre as quais
se insere a regularidade fiscal, requisito para a preservação do registro especial e, por conseguinte, à licitude da
atividade de produção de cigarros. Assim, a previsão normativa de cancelamento da inscrição no registro especial por descumprimento de norma tributária é, antes de
uma sanção, um prenúncio dela. Com o cancelamento
do registro, a atividade passa de permitida a não permitida. Dessa forma, a produção de cigarros só é lícita em
se preenchendo os seus requisitos legais, razão pela qual
não procede a alegação de que a administração estaria
tentando impedir ou encerrar uma atividade econômica
lícita. A atuação da Fazenda, em verdade, não implicou a
violação de um direito subjetivo da autora, apenas impediu-a de desfrutar de uma posição de mercado conquistada por meio de uma vantagem competitiva abusiva, por
meio do não recolhimento reiterado de tributo considerado como devido pelo fisco.
Frise-se que a demanda da empresa não versa sobre
tributos controvertidos e tampouco apresenta justificativas convincentes para o não pagamento, limitando-se
a apresentar argumentos genéricos sobre dificuldades
econômicas ou a discussão administrativa e judicial dos
débitos. Em verdade, há indícios de que se trata de um não
recolhimento sistemático de tributos “como instrumento
de apropriação e acumulação de vantagens competitivas
indevidas”. Em mercado como o de cigarros, em que a tributação consiste em fator decisivo para a determinação
dos custos e preços, o descumprimento das obrigações
fiscais torna-se especialmente grave, com impactos para
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a concorrência, o consumidor, o erário e a sociedade.
Ademais, há de se traçar uma distinção entre o cancelamento do registro por qualquer tipo de descumprimento da obrigação tributária, o que configuraria com efeito
uma sanção política, e aquele cancelamento em virtude
do descumprimento substancial, reiterado e injustificado
da obrigação, medida essa que não seria política, e sim
adotada com a finalidade de controlar a produção e comercialização de cigarro e de garantir a coexistência harmônica de liberdades, principalmente a de concorrência.
Isso permite dar ao caso a solução singular que ele exige,
sem permitir, no entanto, que a administração aplique
medida similar a situações distintas. Portanto, a decisão
aqui proferida não contraria a orientação do STF pela não
admissibilidade de sanções políticas. Estão presentes, no
caso, os requisitos da necessidade, da adequação e da
proporcionalidade. Em suma: verifica-se que o caso não
guarda semelhança com os demais julgados que serviram à construção da jurisprudência do STF, uma vez que
(i) existe justificativa extrafiscal para a exigência da regularidade tributária, que é proporcional e razoável à vista
do mercado concentrado da indústria de cigarros; (ii) não
se trata da simples imposição de limitações à atividade lícita em débito com a Fazenda, e sim de comando pré-ordenado também ao resguardo de valor constitucional de
igual importância, a livre concorrência; (iii) os precedentes
anteriores do STF cuidam de restrições arbitrárias e sem
justo fundamento, o que, como se viu, não é o caso; (iv)
não houve a adoção de medidas coercitivas para cobrar
tributos, ao contrário do que alega a autora.
O ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto no
caso em questão, definiu, de maneira contundente, essa
espécie de empresa:
Ora, em que pese a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido da inconstitucionalidade das
sanções políticas como meio coercitivo para a arrecadação de tributos, tal entendimento, a meu juízo, não
contempla o desrespeito reiterado à legislação tributária, como ocorre na espécie.
(...) Com efeito, ao perseverar no descumprimento de
suas obrigações tributárias, a recorrente atua com indevida vantagem em relação às demais empresas do
mesmo ramo de atividade, o que, quanto mais não
seja, constitui flagrante afronta ao princípio constitucional da livre concorrência.
Em outras palavras, o descumprimento injustificado e reiterado de obrigações tributárias principais e
acessórias por parte da recorrente acarreta notória
distorção no sistema concorrencial do mercado tabagista, na medida em que lhe permite comercializar

os seus produtos em patamar de preço inferior ao de
seus concorrentes.
A liberdade de iniciativa, como se sabe, não é absoluta,
encontrando limites, dentre outros, no princípio constitucional da livre concorrência, do qual é serviente, e que
se encontra protegido por diversos diplomas legais, arsenal do qual faz parte também o Decreto-Lei 1.593/77.

Em outro trecho do mesmo julgamento o ministro
realçou:
Estamos diante de uma macrodelinquência tributária
reiterada. São firmas que se dedicam a essa atividade
de forma ilícita, na clandestinidade. Quando o Fisco fecha uma dessas empresas, imediatamente outra é reaberta, e assim sucessivamente, sem pagar o IPI, numa
concorrência absolutamente predatória. Não estamos
diante de uma situação normal em que a empresa que
atua licitamente merece toda a proteção constitucional.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3952
merece, igualmente, atenção. Em 2007, o Partido Trabalhista Cristão (PTC) propôs ADI, contestando mudanças
na legislação que tinham permitido o cancelamento sumário do registro especial a que estão submetidas as empresas tabagistas do país, sempre que constatado pelo
secretário da Receita Federal que determinada empresa
não está, supostamente, cumprindo obrigação tributária,
principal ou acessória, relativa a tributo ou contribuição
administrados pela SRF. Foi alegada ofensa à ampla defesa e ao contraditório e contestado o cancelamento do
registro especial da empresa fabricante de cigarros, sem
que se tenha certeza de sua condição de inadimplente. Mais especificamente, os dispositivos impugnados
foram: artigo 1º da Lei 9.822/99, na parte em que conferiu nova redação ao artigo 2º, inciso II, do Decreto-lei
1.593/77; bem como o próprio artigo 2º e seu parágrafo
5º, incluído pela Medida Provisória nº 2.158-35/2001.
Em 2010, o ministro relator Joaquim Barbosa proferiu
seu voto pelo provimento parcial da ADI, estabelecendo
condições para que a cassação do registro das empresas
aconteça. No entendimento do ministro, se o montante
de créditos tributários exigíveis e não pagos pelo contribuinte for irrelevante, de forma absoluta ou proporcional
ao porte das atividades desenvolvidas pela empresa, a
restrição à atividade empresarial será considerada sanção política, o que é vedado pela Constituição. A segunda
condição apresentada pelo ministro consiste na verificação de que o devido processo legal tenha sido aplicado ao
controle da validade da punição. A terceira e última consideração corresponde à verificação do atendimento do
devido processo legal também no controle da validade
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dos créditos tributários, cujo não pagamento implica a
proibição para funcionar ou outra restrição equivalente.
Para o ministro, “o cancelamento do registro especial
em função de graves circunstâncias criminais pressupõe
o trânsito em julgado da decisão que as reconheça. Em
sentido diverso, o cancelamento do registro em função
de mero inadimplemento, não ponderado expressamente pelo texto legal, permite que se proíba o exercício da
atividade econômica, antes que se conclua o controle do
ato administrativo ou do advento da decisão judicial que
venha a confirmar as circunstâncias autorizadoras do fechamento do estabelecimento”.
Desde então, o julgamento se encontra suspenso,
após pedido de vista da ministra Cármen Lúcia. Na ocasião, a ministra indicou que dar interpretação conforme a
Constituição diante de cada caso concreto “seria entregar
ao administrador fazendário a aplicação da Constituição
ou não”.
Saliente-se que o ministro Cezar Peluso, naquele
momento, argumentou em seu voto que o caso envolve
outros valores constitucionais, como a garantia à livre iniciativa e à livre concorrência. Para ele, “não se trata de um
caso tributário qualquer, trata-se de um caso singular em
que o não pagamento desse imposto pode comprometer
a livre concorrência”. Ademais, o ministro Celso de Mello,
ao tecer considerações acerca da matéria em julgamento, ponderou que o caso vai depender da edição de uma
lei complementar, tal como se refere o artigo 146, inciso
III, alínea a, da Constituição Federal, que permitirá tratamento diferenciado e “que beneficie as empresas que
cumprem as suas obrigações tributárias e se mostram,
quanto ao exercício da atividade empresarial, em harmonia com os grandes princípios que estruturam a ordem
econômica do nosso país”.
Tendo a American Virginia Indústria Comércio Importação e Exportação de Tabacos Ltda. interposto Recurso
Extraordinário (RE n.º 550.769) contra decisão do TRF2
que havia considerado constitucional dispositivo que vincula a concessão de registro especial para a fabricação e
comercialização de cigarros à regularidade da situação
fiscal da empresa, o STF, em 2013, chancelou o cancelamento do referido registro concedido à American Virginia,
tendo havido trânsito em julgado no ano de 2016.
Nesse Recurso Extraordinário (RE), a empresa tabagista sustentava que o artigo 2º, inciso II, do Decreto-lei
1.593/1977, com a redação dada pela Lei 9.822/1999, ao
vincular a concessão ou manutenção de registro especial
pela SRF ao cumprimento de obrigação tributária principal
ou acessória, violaria o direito constitucional à liberdade
de trabalho, de comércio e de indústria e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (artigos 5º, incisos
XIII e LIV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal).
Por maioria, o Plenário seguiu o voto do relator, mi-

nistro Joaquim Barbosa, que entendia ser constitucional
a cassação do registro especial, desde que observados
três requisitos. Vencidos os ministros que entenderam
que o fechamento da empresa seria uma espécie de sanção política.
O ministro Gilmar Mendes argumentou que, no setor de fabricação de tabaco, os limites sempre foram
de difícil previsão e os reconhecidos malefícios à saúde
“sempre foram usados para justificar a intervenção estatal”. Segundo seu voto, a disposição do Decreto-Lei n.º
1.593/1977 “serve apenas para onerar as regras tributárias” de um segmento econômico específico e, por isso,
tem natureza de sanção política. Assinalou, também, que
a jurisprudência do STF (Súmulas n.º 70, 323 e 547) “rechaça a utilização de meios oblíquos” para forçar o contribuinte ao recolhimento de tributos.
À guisa de considerações finais, com relação aos ilícitos tributários, deve ser considerado pelos órgãos de
defesa da concorrência o caso American Virginia, que
fixa como parâmetro a ser considerado pelo órgão antitruste: de um lado, o contribuinte que legitimamente
discute seus impostos; e de outro, aquele que, ao contrário, sequer pode ostentar condição de contribuinte
por deliberadamente não pagar qualquer imposto. É o
caso do pseudoempresário que baseia sua atuação em
atividade fraudulenta, colocando seus concorrentes em
expressiva desvantagem.
Não resta dúvida que, na segunda hipótese, mais do
que mero ilícito tributário, estamos diante de um ilícito
concorrencial, que clama por debates dos interessados
e detida análise do SBDC, tanto dos efeitos tributários,
quanto da repercussão na concorrência.
Em particular, cabe ao CADE, ao examinar os efeitos concorrenciais das condutas ilícitas relacionadas às
práticas tributárias e outras, suspender, ao menos si et in
quantum, a solução simplista de que deveriam elas ser
objeto de apuração nas esferas próprias. Muito embora
haja ilicitudes a serem apuradas em áreas distintas do
SBDC, não se pode tomar tal entendimento como regra
geral. Para tanto, alguns parâmetros podem ser considerados como filtros: a conceituação do devedor contumaz, a enorme tributação setorial, a baixa margem de
lucro e, sobretudo, o nexo de causa e efeito entre a variação da participação no mercado e a prática tributária.
É dessa forma que se faz valer a necessária interação
entre os princípios constitucionais da livre iniciativa e da
livre concorrência.
Para que o CADE possa analisar ilícitos tributários que
concedam vantagem indevida a determinado agente
econômico, é preciso que a violação tributária afete a
ordem econômica profundamente, além de que a participação de mercado alcançada pela empresa derive do
inadimplemento fiscal reiterado.

Fotos capa: Rovena Rosa, Agência Brasil (João Dória); Sérgio Lima, Folhapress (Senadora Ana Amélia); Flavio Santana (pg. 4); Divulgação (pg. 5); Sérgio Lima, Folhapress (pg. 6); Divulgação
(pg. 9); Divulgação STF (pg. 11); Luiz Guadagnoli (pg. 12 e 15); Marcello Casal Jr., Agência Brasil (pg. 16 e 17); Divulgação Polícia Militar Rodoviária (pg. 18 e 19); Divulgação (Barbosa Filho, pg. 24);
Divulgação (pg. 30); OrlandoBrito (EverardoMaciel, pg. 32); Divulgação (pg. 34) e as demais: Shutterstock

39

Expediente
Presidente Executivo
Edson Luiz Vismona
Gerente Executiva
Andrea Lopes
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Victório Carlos De Marchi
Conselheiros Titulares: Alexandre Kruel Jobim, Jorge Luiz Oliveira,
Renato Casarotti
Conselheiros Suplentes: João Roberto Massoco Junior, Lilian Egoshi,
Fernando Bomfiglio, Leandro de Barros Silva
CONSELHO CONSULTIVO
Presidente
Everardo de Almeida Maciel
Conselheiros: André Franco Montoro Filho, Aristides Junqueira, Carlos
Ivan Simonsen Leal, Celso Lafer, Ellen Gracie Northfleet, Evandro
Guimarães, Hamilton Dias de Souza, Hoche Pulchério, João Grandino
Rodas, João Roberto Marinho, Jorge Raimundo Filho, Leonardo
Gadotti Filho, Luiz Fernando Furlan, Maria Tereza Sadek, Nelson Jobim,
Roberto Abdenur, Roberto Faldini, Tércio Sampaio, Theo van der Loo
Associados ETCO
Ambev, Coca-Cola, Pepsi, Sindicom e Souza Cruz
Colaborador voluntário: Pernod Ricard.
Endereço: Rua Viradouro, 63, conj. 61, Itaim Bibi, São Paulo (SP), tel.: (11)
3078-1716. Site: www.etco.org.br
REVISTA ETCO
Produção editorial: TAG Content
Jornalista responsável: Demetrius Paparounis
Arte: Nuvem Studio
Revisão: Rosane Albert

A Revista ETCO é uma publicação do ETCO-Instituto Brasileiro de
Ética Concorrencial.

40

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
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