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DEVEDOR CONTUMAZ
NO SETOR DE COMBUSTÍVEIS



� O preço dos combustíveis

�Alta carga tributária

�Importância da questão tributária

�Paralisações de 2018

� “Convite” a fraudes tributárias

�Inadimplência tributária contumaz

como modelo de negócio (modus operandi)



� Devedor eventual x contumaz “devo, não nego; e não pago”



É o contribuinte que, diferentemente do devedor
eventual, deixa de recolher tributos devidos de forma
sistemática, com o intuito premeditado de obter
vantagem competitiva, gerando desequilíbrios
concorrenciais.

DEVEDOR CONTUMAZ



� Ciclo de vida de 4-6 anos

Durante o período, empresas “Barrigas de Aluguel” chegam a acumular 

débitos entre R$ 500 milhões a R$ 2 bilhões. 

Ao final, o estado tem ganho de causa em +90% das ações judiciais de 

cobrança, mas recebem ~1% do valor.

Empresas não mais existem ou não possuem ativos a serem 

arrestados



� Danos ao Erário
� R$ 60 bilhões inscritos em dívida ativa

� R$ 7,2 bilhões apenas em 2018

� Efeito multiplicador

� Danos à ordem econômica e à livre concorrência
� Danos difusos e coletivos

� Infrações à ordem econômica (Lei nº 12.529/11, art. 36)

� P.e. “vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo;” (art. 36, §3º, 
XV)

� Concorrência predatória

� Danos aos consumidores
� Seleção adversa (eliminação de empresas honestas e incentivo à fraude)

� Danos ao desenvolvimento do setor
� Não realização de investimentos em novas tecnologias, infraestrutura, instalações portuárias, modais 

de transporte (especialmente ferrovias e dutos)

� Danos privados a concorrentes
� Concorrência desleal (LPI, art. 209)



Como mitigar esses danos?

�Prejuízos já sofridos são irrecuperáveis (intenção 
sempre foi não pagar).

�Estancar o sangramento o mais rápido possível 
(danos de centenas de milhões de reais ao mês)

�Ferramentas: impedimento de incentivos fiscais, 
regime especial e cassação de registro



Histórico do combate aos devedores contumazes

� “Fábrica de liminares”: sanção política – Súmulas 70, 323 e 547 do STF (vedação a medidas coercitivas
indiretas para forçar o pagamento de tributos; princípio da livre iniciativa)

� Princípios da isonomia, neutralidade tributária (CF, art. 146-A) e livre concorrência (CF, art. 170, inciso IV)

� RE nº 550.769 (2014)

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...

(...) estamos diante de um caso absolutamente excepcional, 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.

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, quando mais não seja, constitui flagrante afronta ao
princípio constitucional da livre concorrência.

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.



Histórico do combate aos devedores contumazes

� ADI nº 3.952 (2018)

� Possibilidade de cassação do registro de empresas de tabaco pela RFB ante a inadimplência tributária sistemática – não é
sanção política.

� 8 ministros (dos 9 que participaram) reconheceram a possibilidade de cassação do registro dos devedores contumazes.
� Pendente a definição quanto às condicionantes para a cassação.
� STF considerou constitucional a cassação do registro de devedores contumazes.

� Parecer nº 2.042/2019-AJC/SGJ/PGR (2019)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO TRIBUTÁRIO. ICMS. REFINARIAS DE
PETRÓLEO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. INADIMPLÊNCIA
TRIBUTÁRIA CONTUMAZ. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CONFIGURADA. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PROVÁVEL
EFEITO MULTIPLICADOR. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
(...) 2. Não configura hipótese de sanção política a excepcional cassação de inscrição estadual de substituto tributário,
quando há descumprimento reiterado, injustificado e substancial de obrigações tributárias, estimadas em mais de 2
bilhões de reais.
3. A decisão que impede a cassação de inscrição estadual de substituto tributário devedor contumaz do Fisco gera risco de
lesão à ordem e à economia públicas, por ocasionar grave impacto no orçamento estadual e injustificado embaraço na
execução das políticas públicas.



� A evolução da sociedade e da economia demanda o
combate aos devedores contumazes.

� O Poder Judiciário (STF) está consolidando
entendimento contrário aos devedores contumazes e
em prol da ordem econômica.

�Insegurança jurídica (p.e. RHC nº 163.334).

�Necessidade de evolução da legislação tributária.



Importância do PL nº 1.646/19 para o setor de combustíveis

� Estabelece um conceito de devedor contumaz

� Aumento da segurança jurídica

� Diferenciação entre devedor contumaz e devedor eventual

� Cessação da “fábrica de liminares”

� Diminuição dos danos ao Erário, ordem econômica, consumidores e desenvolvimento
do setor

� Eliminação de agentes nocivos



Obrigado!


