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A RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS NO COMBATE 
À CONCORRÊNCIA DESLEAL NO SETOR DE PAPEL

A legislação brasileira traz diversos dispositivos que protegem e 
incentivam a justa e livre concorrência no mercado nacional. 
Entre eles, o artigo 170 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, que prevê o princípio da concorrência, que é essencial para o 
desenvolvimento econômico do País, pois potencializa a competitivida-
de e contribui para o consequente aprimoramento da produtividade, da 
disponibilização de melhores produtos, preços e serviços para o consu-
midor. Outro código que defende a competição sadia é a Lei n.º 12.529, 
que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) 
e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem 
econômica, sendo esta garantia um dever do Estado. 

Mesmo com a ampla proteção jurídica, os procedimentos ilegais de 
alguns integrantes do mercado brasileiro continuam afetando direta-
mente a já fragilizada economia nacional, trazendo reflexos negativos 
para o interesse geral. Eles geram prejuízos aos cofres públicos e à 
indústria nacional, colaboram, inclusive, com o aumento do desempre-
go e prejudicam investimentos para a renovação industrial. É preciso 
que os integrantes do governo brasileiro reforcem a atuação de forma 
incisiva no combate às práticas unilaterais e aos agentes que transgri-
dem as regras do jogo e desequilibram o andamento do comércio.

No caso do setor de papel, uma dos principais ações que prejudicam 
o bem- estar da economia e da liberdade concorrencial é o desvio de fi-
nalidade do Papel Imune. Com o objetivo de ampliar o acesso à cultura e 
garantir a liberdade da manifestação de pensamento e o fortalecimento 
da educação, a Constituição – Artigo 150 – prevê que a produção livros, 
jornais e periódicos, assim como o papel destinado à sua impressão, seja 
imune de impostos como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 
Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto de 
Importação (II). Esta imunidade constitucional, somada à redução tributária 
de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS), representam, em média, uma incidência de 
até 36% menor em relação aos tributos pagos pelo papel comercial.

Porém, na prática, este benefício destinado à população brasileira 
tem estimulado ações ilegais de desvio de finalidade do papel imune, 
que acaba sendo utilizado de forma irregular por empresas que o ad-
quirem  para, supostamente, produzir livros e periódicos, mas o usam 
para outros fins. Isso faz com que essas operações não paguem impos-
tos, resultando em crimes de evasão fiscal e causam sérios prejuízos ao 
orçamento público e a toda cadeia produtiva do papel, cumpridora de 
suas obrigações fiscais e sociais. 

Em um levantamento, realizado neste mês pela Indústria Brasi-
leira de Árvores (Ibá), foi apontado que o mercado do papel imune 
movimentou cerca de 700 mil toneladas em 2016, dos quais quase 
40% foram de forma ilegal. Pelos cálculos do estudo, este desvio de 
finalidade praticado por alguns distribuidores, importadores, gráfi-
cas e editoras, gerou, no último ano, um prejuízo de R$ 260 milhões 
em tributos para a União e Estados. A luz fica ainda mais vermelha 
se considerarmos que o percentual de evasão fiscal sobre o total 
de vendas e importações aumentou quatro pontos percentuais no 
último ano, saltando de 36%, em 2015, para os atuais 39%. Ainda 
mais se levarmos em conta que este resultado está inserido em um 
cenário que deveria ser mais positivo, uma vez que as importações 
de Papel Imune, atividade em que mais se detecta este tipo de irre-
gularidade, caíram 57% no último biênio.

A boa notícia é que este quadro tem tudo para ser revertido nas 
próximas análises. Depois dos membros da associação realizarem um 
amplo debate com os órgãos do Governo, a própria Receita Federal 
decretou o desvio de finalidade do papel imune como um dos principais 
alvos de fiscalização para 2017, o que é extremamente importante para 
o combate a esse crime contra a ordem tributária. Foram criados grupos 
específicos de fiscalização para o setor atingindo todos os estados e os 
elos da cadeia produtiva.

Outra recente conquista, com ampla participação da Ibá, trouxe um 
panorama ainda mais confiável. No final de julho, o RECOPI NACIONAL 
– Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune 
Nacional – recebeu a adesão do último estado, Roraima, tornando as 
27 Unidades Federativas signatárias do Convênio. 

A conclusão deste processo é um grande marco no combate ao cri-
me de sonegação fiscal e à concorrência desleal no setor. Porém, para 
que esta ferramenta ganhe efetividade no combate à irregularidade, 
é fundamental que os governos estaduais deem o próximo passo, 
editando os decretos que recepcionarão estas regras. Além de Roraima, 
que aderiu ao convênio recentemente, outros seis estados ainda não 
regulamentaram o sistema: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 
Paraíba e Tocantins. E para o Amapá, Rio Grande do Norte e Rondônia 
é necessário realizar a habilitação do Convênio.

A Ibá seguirá atuando junto aos órgãos responsáveis para inten-
sificar as ações de fiscalização e, principalmente, negociando com os 
representantes estaduais a definitiva regulamentação do RECOPI, que 
fará com o que o sistema atinja um real alcance nacional.    n
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