
 

 
Evasão fiscal agressiva da Chevron exposta na Cúpula Global 

 
[GENEBRA, 17 de setembro de 2015] - Um relatório divulgado hoje revelou a extensão da evasão fiscal 
levada a efeito pela gigante do petróleo com sede nos EUA, Chevron, no seu maior projeto global, o 
projeto Gorgon GNL na Austrália. 
 
O relatório, Esquemas fiscais da Chevron: canalizando lucros para fora da Austrália?, foi apresentado pela 
International Transport Workers Federation (ITF - Federação Internacional dos Trabalhadores em 
Transporte) e endossado pela Tax Justice Network (Rede de Justiça Fiscal), Austrália e revelou quanta 
arrecadação fiscal pode ser perdida por meio de esquemas complexos de desvio de lucros.   
 
Ao mesmo tempo, enquanto a Chevron reservava $352 milhões de dólares australianos para saldar uma 
ação judicial Australian Tax Office (ATO - secretaria fiscal australiana), a Chevron criou um novo esquema de 
evasão fiscal.  Esse empréstimo de terceiros relacionado com altos juros, de uma subsidiária de Delaware, 
vale mais do que $35 bilhões de dólares australianos.  
 
Esse novo esquema fiscal está, atualmente, sendo auditado pela ATO. A Chevron e outras companhias 
petrolíferas da Austrália estão sendo intimadas perante a comissão de inquérito do senado sobre evasão 
fiscal corporativa 
 
A possível perda de receita com o esquema de evasão fiscal da Chevron é maior que o orçamento anual da 
Austrália para a educação e mais do que a metade do orçamento anual para a saúde. 
 
O presidente da ITF, Paddy Crumlin, recorreu aos governos de todo o mundo para assumir a 
responsabilidade de acabar com as escapatória que a Chevron e outros usam. 
 

“Para a confiança pública na integridade dos sistemas fiscais, eles precisam ser transparentes e 
justos”. 
“O gás que será extraído das águas da Austrália e vendido no exterior é de propriedade do povo 
australiano e, em consequência, deve beneficiar essas pessoas por meio de empregos e 
arrecadação fiscal”, diz Crumlin. 
“Se a Chevron e outras multinacionais passassem a cota justa, os governos não precisariam cortar 
financiamentos para escolas, hospitais e outros serviços públicos essenciais”. 
 

O relatório foi divulgado na Global Labour Tax Summit (Cúpula Global sobre Tributos do Trabalho) 
acontecido na Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra.  

 
À medida que a desigualdade aumenta e os governos alegam insuficiência de receita para financiar 
empregos, assistência à saúde e medidas ambientais, os crescentes escândalos fiscais corporativos estão 
incitando a indignação pública, explicou Rosa Pavanelli, secretária geral de Public Services International 
(PSI). 
 

“Chevron é o estudo mais recente que demonstra como as multinacionais evadem tributos e privam 
os serviços públicos. A lista agora inclui Apple, IKEA, McDonalds, Chevron, FIAT, Amazon e outras 
mais” ela disse na Cúpula.  
 
“A legislação internacional fiscal corporativa atual foi redigida nos anos 1920, antes que a caneta 
esferográfica e a fotocopiadora fossem inventadas, no entanto, 40 anos depois de colocarmos um 
homem na lua ainda não podemos taxar adequadamente um carregamento de gás para pagar pelas 
escolas de nossas crianças”. 

http://www.world-psi.org/es/la-ingenieria-fiscal-de-chevron-tuberias-para-canalizar-los-beneficios-fuera-de-australia
http://www.world-psi.org/en/global-labour-tax-summit


 

 
 
“As soluções técnicas existem, o que nos falta é a vontade política”, disse Pavanelli. 
 

O projeto Gorgon da Chevron na Austrália Ocidental é o maior do mundo de gás natural liquefeito (GNL). 
Será importante fornecedor de energia para a região de Ásia-Pacífico durante décadas. 
 
Além da Chevron, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil e diversas companhias energéticas japonesas são 
parceiras da joint venture.  
 
De acordo com o relatório anual da Chevron de 2014, tem $35 bilhões de dólares americanos em lucros não 
tributados acumulados em contas de paraísos fiscais. A Chevron não tem condições de estimar os tributos 
que poderão exigir que pague dadas as análises em andamento por autoridades fiscais em países de todo o 
mundo.  
 
Sharan Burrow, secretária geral da International Trade Union Confederation (ITUC) requereu a análise global 
dos esquemas fiscais da Chevron.  
 

“Se a Chevron evade tanto tributo na Austrália, imaginem o que ela pode fazer em outros lugares”, 
diz Burrow.  
 

As declarações de renda da Chevron não estão sendo aprovadas nos Estados Unidos desde 2008, na Nigéria 
desde 2000, em Angola desde 2001, na Arábia Saudita desde 2012 e no Cazaquistão desde 2007. 
 
Entre os palestrantes da Cúpula encontram-se: Michael Keen, Diretor Adjunto do Departamento de 
Assuntos Fiscais, FMI, Krishen Mehta, antigo sócio da PricewaterhouseCoopers, Manuel F. Montes, 
Independent Commission on Reform of International Corporate Tax (ICRICT - Comissão Independente sobre 
Reforma de Tributos de Corporações Internacionais), Adriano Campolina, CEO da ActionAid Global e John 
Christensen, Diretor Executivo, Tax Justice Network (Rede de Justiça Fiscal). 
 
*****FIM*** 
 
Para mais informações:  
 

  Faça download do relatório 

 Contato: Anthony Reed - Anthony.Reed@Diplomacy.net.au +61 402 399 572 

 

 Sobre a Global Labour Tax Summit (Cúpula Global sobre Tributos do Trabalho) 

 Contato: Daniel Bertossa - daniel.bertossa@world-psi.org ou +33 617 46 25 52 

 

 
Public Services International é uma federação global de sindicatos representando 20 milhões de homens e mulheres trabalhadores 
que prestam serviço público vital em 150 países. A PSI apoia os direitos humanos, batalha pela justiça social e promove o acesso 
universal a serviços públicos de qualidade. A PSI trabalha com o sistema das Nações Unidas e em parceria com organizações do 
trabalho, da sociedade civil e outras. 
 

The International Transport Workers' Federation (ITF) é uma federação internacional de sindicatos de trabalhadores em transporte. 
Em torno de 700 sindicatos, representando mais de 4,5 milhões de trabalhadores em transporte de perto de 150 países são 
membros da ITF. É uma das diversas Global Federation Unions aliadas com a International Trade Union Confederation (ITUC).  
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