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Dívida Tributária no Brasil,
Uma Fonte de Desigualdade???

• OCDE, 2015 (dados de 2011 à 2013 – Anfip/IJF)

• 56 Países: Estoque TOTAL (*) da Dívida Tributária

equivalente, em média, à 24% da

Arrecadação Tributária anual.

• BRASIL (2018): Aproximadamente 270%, em grande 

parte – incobrável.



Fonte: Internet – Codac/RFB





CONTEXTO

• CONCORRÊNCIA DESLEAL: A necessidade de se 
estabelecer um marco legal para definir e atacar a questão.

• Elucidar as situações mais críticas em que o desvirtuamento 
ocorre, com graves reflexos econômicos e tributários.

• Entender a melhor definição de “devedores contumazes”.

• Apenas valores brutos, ou também percentuais em relação 
ao patrimônio declarado ou conhecido?



ASPECTO JURÍDICO

• STF – JURISPRUDÊNCIA:

• Em julgado de 2007 o STF entendeu que um contribuinte 
submetido a um controle administrativo e de regularidade 
fiscal, por força de norma constitucional ou legal, não pode 
alegar que exerce sua atividade de forma lícita, caso não 
esteja efetivamente regular. Esse julgado se contrapõe 
frontalmente a alegação corrente de que não se pode 
constranger uma atividade lícita com a exigência de CND, 
porque a primeira questão é a condição de licitude alegada
(STF Med. Caut. Em Ação Cautelar 1.657-9).



HOOD ROBIN???

• Tributação Regressiva

• Quando se logra êxito em não recolher o que já foi pago (nas 
contas, serviços, mercadorias), temos uma transferência de 
renda em desfavor da sociedade.

• Fora o estoque de Dívida, temos uma estimativa de 
sonegação/inadimplência da ordem de 345 bilhões/ano
(Sinprofaz).



HOOD ROBIN???

• E A PREVENÇÃO?

• Extração Mineral

• Concessionárias sob regime tarifário

• Benefícios creditícios

• Cadastro Fiscal Positivo (e Conformidade)

• Recuperação Judicial e Falência

• Sócios de empresas devedoras contumazes



Reflexos no Contencioso Tributário

• A lei, que vier a ser aprovada pelo Congresso, por suas 
premissas de identificação e definição de situações 
singulares, ações corretivas e preventivas, poderá também 
auxiliar na diminuição dos contenciosos tributários.

• Isso decorreria, principalmente, de um viés de conformidade
no trato das situações que a lei vier a alcançar.  



SINERGIA DE GANHOS

• GANHO FISCAL

• GANHO ECONÔMICO: Concorrência mais saudável e 
combate à transferência de renda às avessas

• GANHO POLÍTICO:

• Promessas de Campanha: ex. Correção da Tabela do IR – os 
recursos para fazer frente a essa e outras promessas de um 
Brasil melhor e mais justo



OBRIGADO


