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Brasil 

IPCA aumenta 1,25% e tem 
maior taxa para outubro 
desde 2002 
 
O preço da gasolina subiu 3,10% e foi o 
maior impacto individual sobre o 
índice. Em 12 meses, indicador 
aumento 10,67%. 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
10/11/2021 09h03  Atualizado há uma 
hora 
 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

A inflação oficial brasileira, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), ficou 

em 1,25% em outubro, após alta de 1,16% 

em setembro, informou o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) na manhã desta quarta-feira. É o 

maior resultado para o mês desde 2002, 

quando o indicador ficou em 1,31%. 

 

A taxa ficou acima do intervalo das 

projeções 40 instituições financeiras e 

consultorias, ouvidas pelo Valor Data, 

que ia de 0,80% a 1,17%, com mediana 

em 1,06%. Em outubro de 2020, o IPCA 

teve inflação de 0,86%. 

 

O preço da gasolina subiu 3,10% e 

foi o maior impacto individual 

sobre o índice, com 0,19 ponto 

percentual. Foi a sexta elevação 

consecutiva nos preços desse 

combustível, que acumula altas de 

38,29% no ano e de 42,72% nos últimos 

12 meses. Além disso, os preços do óleo 

diesel (5,77%), do etanol (3,54%) e do 

gás veicular (0,84%) também subiram. 

 

Em 12 meses, o IPCA atingiu a marca de 

dois dígitos pelo segundo mês seguido, 

com variação de 10,67%. É a maior taxa 

desde janeiro de 2016 (10,71%). 

 

Pelo indicador acumulado em 12 meses, 

o IPCA ficou em 10,67% em outubro, 

ante 10,15% acumulados até setembro. 

O resultado ficou acima do centro da 

meta inflacionária estabelecida pelo 

Banco Central (BC) de 3,75% para 2021- 

sendo que a meta tem margem de 

tolerância de 1,5 ponto percentual, para 

mais ou para menos. Para o resultado 

acumulado em 12 meses, a mediana das 

estimativas do Valor Data era de 10,45%, 

com projeções entre 10,09% e 10,59%. 

 

Grupos 
 
Das nove classes de despesas usadas 

para cálculo do IPCA, sete tiveram 

aceleração na passagem entre setembro 

e outubro. Fazem parte desse grupo 

alimentação e bebidas (de 1,02% para 

1,17%), artigos de residência (de 0,90% 

para 1,27%), vestuário (de 0,31% para 

1,80%), transportes (de 1,82% para 

2,62%), despesas pessoais (de 0,56% 

para 0,75%), educação (de -0,01% para 

0,06%) e comunicação (de 0,07% para 

0,54%). 

 

Por outro lado, foi observada taxa menor 

em habitação (de 2,56% para 1,04%). 

Daúde e cuidados pessoais repetiram a 

mesma variação, de 0,39%. 

 

Entre as classes de despesas, o maior 

impacto (0,55 ponto percentual) e a 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/gasolina-sobe-310percent-em-outubro-e-tem-maior-impacto-no-ipca-aponta-ibge.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/gasolina-sobe-310percent-em-outubro-e-tem-maior-impacto-no-ipca-aponta-ibge.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/gasolina-sobe-310percent-em-outubro-e-tem-maior-impacto-no-ipca-aponta-ibge.ghtml
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maior variação (2,62%) vieram dos 

transportes, que aceleraram em relação 

a setembro (1,82%). A segunda maior 

contribuição (0,24 ponto percentual) 

veio de alimentação e bebidas (1,17%), 

enquanto a segunda maior variação veio 

do grupo vestuário (1,80%). 

 

Individualmente, o preço da gasolina 

subiu 3,10% e foi o maior impacto 

individual sobre o índice, com 0,19 

ponto percentual. 

 

Difusão 
 
A inflação se espalhou mais pelos 

produtos e serviços que compõem o 

IPCA em outubro. O chamado Índice de 

Difusão, que mede a proporção de bens 

e atividades que tiveram aumento de 

preços, passou de 65% em setembro 

para 66,8% um mês depois, segundo 

cálculos do Valor Data levando em 

conta todos os itens da cesta. 

 

Excluindo alimentos, grupo considerado 

um dos mais voláteis, o indicador 

também mostrou uma maior 

abrangência das altas de preços, de 

66,0% para 74,6%, maior percentual 

desde maio de 2005 (74,8%). 

 

O IBGE calcula a inflação oficial 

brasileira com base na cesta de consumo 

das famílias com rendimento de uma 40 

salários mínimos, abrangendo dez 

regiões metropolitanas, além dos 

municípios de Goiânia, Campo Grande, 

Rio Branco, São Luís, Aracajú e de 

Brasília. 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/

2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-

e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-

2002.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
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Finanças 

Juros abrem em alta firme 
após IPCA acima do esperado 
 
Investidores projetam que o Banco 
Central será forçado a manter uma 
postura agressiva na alta da taxa Selic; 
Ibovespa opera volátil e dólar tem 
queda 
 
Por Gabriel Roca, Valor — São Paulo 
10/11/2021 10h08  Atualizado há uma 
hora 
 

Divulgação/B3 

 

Após a divulgação do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) acima do esperado e com 

uma composição preocupante de 

núcleos (que excluem itens voláteis, 

como alimentos e energia, e captam a 

tendência dos preços), os juros futuros 

abriram o pregão desta quarta-feira 

registrando altas firmes. Investidores 

projetam que o Banco Central será 

forçado a manter uma postura agressiva 

na alta da taxa Selic, a fim de conter o 

processo inflacionário que dá sinais de 

maior persistência. 

 

Por volta das 9h45, a taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para 

janeiro de 2022 passava de 8,46% no 

ajuste anterior para 8,48%; a do DI para 

janeiro de 2023 subia de 12,15% para 

12,295%; a do DI para janeiro de 2025 

avançava de 11,86% para 11,99% e a do 

DI para janeiro de 2027 tinha alta de 

11,72% para 11,84%. 

 

No mercado de renda variável, 

a aprovação da PEC dos 

Precatórios na Câmara dos 

Deputados serviu para afastar, ao 

menos momentaneamente, alguns dos 

piores cenários desenhados por 

investidores para o futuro das contas 

públicas brasileiras. No entanto, a 

tramitação da proposta no Senado ainda 

reserva desafios e, em meio aos dados de 

inflação novamente acima do esperado, 

o Ibovespa deve ser pressionado. 

 

Pouco após a abertura, o Ibovespa 

alternava altas e baixas. Por volta das 

10h18, subia 0,07%, aos 105.612 pontos. 

Ontem, o índice à vista fechou o pregão 

em alta de 0,72%, aos 105.535,08 

pontos. Já o dólar comercial operava em 

queda de 0,71%, para R$ 5,4576. 

 

O IPCA avançou 1,25% na margem em 

outubro, a maior leitura para o mês 

desde 2002, o maior resultado para o 

mês desde 2002, quando o indicador 

ficou em 1,31%. A taxa ficou acima do 

intervalo das projeções de 40 

instituições financeiras e consultorias, 

ouvidas pelo Valor Data, que iam de 

0,80% a 1,17%, com mediana em 1,06%. 

Em outubro de 2020, o IPCA teve 

inflação de 0,86%. 

 

No acumulado em 12 meses, o indicador 

avançou para 10,67%. A alta de 3,10% do 

preço da gasolina constituiu o maior 

impacto individual sobre o índice, de 

0,19 ponto percentual. 

 

Do ponto de vista dos núcleos de 

inflação, medidas que procuram captar a 

tendência de preços ao desconsiderar 

distúrbios provenientes de choques 

temporários, o IPCA também preocupa 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/10/ipca-aumenta-125percent-e-tem-maior-taxa-para-outubro-desde-2002.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/11/09/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-em-2o-turno.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/11/09/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-em-2o-turno.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/11/09/camara-aprova-texto-base-da-pec-dos-precatorios-em-2o-turno.ghtml
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os agentes de mercado. A média dos 

cinco núcleos monitorados pelo BC 

avançou de 0,68% para 0,95% na 

margem, segundo a MCM Consultores. 

Em 12 meses, a média dos cinco núcleos 

avançou de 6,51% para 6,98%. A inflação 

subjacente de serviços também voltou a 

subir, de 0,37% para 0,67%. 

 

Enquanto isso, o índice de difusão, que 

mostra o percentual de itens com 

aumento de preços, variou de 65% para 

66,8%. “A inflação não dá sinais de 

arrefecimento e está ficando mais 

difundida, o que dá uma pista de que 

está se tornando mais inercial, o que é 

um perigo, na minha opinião”, diz um 

profissional de um grande banco, que 

prefere não ser identificado. “O processo 

inercial se retroalimenta, o que deixa a 

tarefa do BC mais difícil.” 

 

De acordo com este interlocutor, a 

probabilidade atribuída a uma alta de 2 

pontos percentuais da Selic no próximo 

Comitê de Política Monetária (Copom) 

exibida no mercado de opções da B3 

deve ganhar força ao longo do pregão. 

“Está ficando mais claro que teremos um 

cenário de Selic terminal de 12% a 12,5% 

no primeiro trimestre do ano que vem, 

para colocar a inflação de 2022 na 

meta”, aponta. 

 

Para os mercados, esse profissional 

aponta que a implicação é de uma 

continuidade da inversão da curva de 

juros, com taxas mais curtas 

pressionadas, e um viés positivo para o 

câmbio, já que apostar contra o real fica 

mais caro com uma Selic maior. 

 

O dado volta a colocar pressão no Banco 

Central, que pode se ver obrigado a 

acelerar o ritmo do aperto monetário. A 

porta para uma alta superior a 1,5 ponto 

percentual, inclusive, já foi aberta pelo 

próprio diretor de política monetária da 

instituição, Bruno Serra, em uma 

entrevista recente concedida à Nikkei 

Asia. 

 

"Há obviamente uma pressão de 

núcleos, como resultado da melhora da 

atividade econômica, em meio ao 

processo bem-sucedido de imunização 

no Brasil e em diversos países no 

exterior, porém tal pressão tende a ser 

revertida pela adoção da política 

monetária contracionista, como já 

indicado pelo Banco Central", afirma a 

equipe da Infinity Asset. 

 

https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2021/11/10/ipca-acima-do-
esperado-pressiona-mercados.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/10/ipca-acima-do-esperado-pressiona-mercados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/10/ipca-acima-do-esperado-pressiona-mercados.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/11/10/ipca-acima-do-esperado-pressiona-mercados.ghtml
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Empresas 

Danone se reorganiza e prevê 
faturar até 10% mais 
 
Grupo unifica negócios no Brasil, com 
Edson Higo no comando 
 
Por Raquel Brandão — De São Paulo 
10/11/2021 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Higo: entre as novas frentes está a 

ampliação da venda de iogurte em 

farmácias — Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Uma das maiores fabricantes de 

produtos derivados de leite do mundo, a 

francesa Danone está reestruturando 

sua operação globalmente, incluindo o 

Brasil. Na pandemia, a operação no 

mundo sofreu impactos, perdeu espaço 

para concorrentes e anunciou 

demissões. Em março deste ano, o então 

presidente global Emmanuel Faber, em 

meio a pressão de fundos ativistas, 

deixou a empresa. Há pouco menos de 

dois meses, a Danone passou a ser 

comandada por Antoine de Saint-

Affrique. 

 

No Brasil, a empresa está unificando 

suas três divisões de negócios (produtos 

lácteos e de base vegetal, águas e 

nutrição especializada) em uma. Edson 

Higo, que comandava a unidade 

Nutricia, assumiu a presidência da 

subsidiária. Os outros dois executivos 

saíram. 

 

 “Passamos a ter uma face única como 

empresa para todos os ‘stakeholders’. O 

consumidor também vai sentir essa 

mudança”, diz Higo, que chegou à 

Danone em 2009. Um exemplo é o uso 

das relações comerciais das outras 

unidades com o varejo farmacêutico 

para expandir a presença de iogurtes 

nesses canais. “Já vendemos os iogurtes 

YoPro em algumas farmácias”, conta. 

 

No Brasil, a Danone segue no topo do 

mercado de iogurtes, com 34,1% de 

participação, segundo a Euromonitor. A 

categoria, no entanto, vive um momento 

de recuo. A consultoria projeta que as 

vendas da categoria terminarão 2021 

2,8% menores do que em 2020. 

 

“Seguir com a transformação na 

operação no Brasil mostra que a 

empresa aposta no país”, diz o executivo, 

argumentando que desafios 

macroeconômicos, como inflação alta e 

desemprego sempre existiram. Higo 

conta que um impacto já sentido foi a 

migração dos consumidores para 

formatos mais econômicos, como os 

iogurtes de garrafas de mais de um litro. 
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A empresa também sentiu os efeitos da 

inflação dos insumos: o preço do leite 

subiu 25% em 2020 e o plástico das 

embalagens, 30%. “Buscamos uma 

composição de ajuste de preços para não 

ter grande impacto no volume e 

continuar na mesa dos consumidores.” 

 

A projeção dele é que as vendas da 

operação brasileira cresçam entre 5% e 

10% neste ano e que esse ritmo de 

crescimento anual se repita até 2025. 

Globalmente, as vendas avançaram 6% 

no terceiro trimestre, para € 6,16 

bilhões. 

 

Para esse crescimento futuro se 

concretizar, a companhia, “agora mais 

simples e ágil”, segundo o executivo, está 

disposta a acelerar novos negócios. “Um 

dos nossos princípios básicos é 

inovarmos para liderar. Assim, 

triplicamos nossos investimentos em 

inovação nos últimos dois anos.” Entre 

as apostas estão desenvolvimento de 

categorias, abertura de novos canais de 

venda e a oferta de serviços, como uma 

assinatura de produtos de nutrição 

especializada para pacientes que 

recebem alta em hospitais, por exemplo. 

 

Nos canais, o desafio é ampliar a 

operação do site próprio, o Mundo 

Danone. Inicialmente apenas com 

produtos de nutrição médica, a 

plataforma foi ganhando mais produtos 

do portfólio, mas a ambição é conseguir 

vender também os iogurtes da marca, 

que dependem de refrigeração para ser 

transportados. “Não sei se o comércio 

on-line vai ter a mesma intensidade de 

crescimento de agora, mas vai continuar 

a crescer.” 

 

Nas novas categorias há pelo menos 

duas frentes: o desenvolvimento de mais 

produtos com base de proteína vegetal e 

o desenvolvimento de produtos de 

longevidade ativa, que trazem 

ingredientes e fórmulas funcionais. “A 

população está envelhecendo, mas bem, 

ficando mais ativa. Nós sabemos, por 

exemplo, que após os 40 anos pessoas 

perdem mais massa magra, então 

queremos desenvolver produtos 

pensando nessa necessidade”, explica. 

 

Para desenvolver os novos produtos, o 

caminho são parcerias com startups e 

universidades, diz Higo. A empresa que 

mantém há dois anos programas com 

startups, colocou no mercado a versão 

vegana de seu suplemento alimentar 

Fortfit, feito em parceria com uma 

empresa do Sul do país. “A Danone 

historicamente cresce por movimento 

inorgânico e eu pessoalmente acredito 

muito em estimular o ecossistema. Nós 

temos um papel muito importante 

socialmente em ajudar startups e o 

mundo acadêmico a se desenvolverem.” 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti

cia/2021/11/10/danone-se-reorganiza-

e-preve-faturar-ate-10-mais.ghtml   
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/10/danone-se-reorganiza-e-preve-faturar-ate-10-mais.ghtml
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Empresas 

Minério de ferro cai 3,7% no 
porto chinês de Qingdao, a 
US$ 88,90 por tonelada 
 
Preços da principal matéria-prima do 
aço é o menor desde maio de 2020 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
10/11/2021 09h46  Atualizado há uma 
hora 
 

Chinatopix via Associated Press 

 

Os preços do minério de 

ferro seguem em rota de correção no 

mercado à vista, pressionados pela 

desvalorização do aço e pela menor 

demanda na China, maior importadora 

da commodity. 

 

Nesta quarta-feira (10), o minério com 

teor de 62% de ferro recuou mais 3,7% 

no porto de Qingdao, para US$ 88,90 a 

tonelada, o menor preço desde 11 de 

maio do ano passado, segundo a 

publicação especializada Fastmarkets 

MB. 

 

Em apenas dez dias, a principal matéria-

prima do aço acumula baixa superior a 

17%. No ano, a desvalorização chega a 

44,6%. 

 

De acordo com a Fastmarkets, 

participantes do mercado relataram que 

a demanda de minério segue 

enfraquecida nos portos chineses. 

 

Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados 

com entrega em janeiro encerraram o 

dia com baixa de 4,6%, a 536,50 yuan 

(US$ 83,85) por tonelada, depois de 

terem tocado a marca de 518,50 yuan 

por tonelada ao longo da sessão, no 

menor nível desde novembro. 

 

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2021/11/10/minerio-de-ferro-cai-
37percent-no-porto-chines-de-qingdao-
a-us-8890-por-tonelada.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ autoriza Oi a excluir 
roaming e interconexão do 
cálculo do PIS/Cofins 
 
Primeiro julgamento sobre o tema na 1ª 
Turma poderá servir como precedente 
para o setor 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
10/11/2021 05h01  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Regina Helena Costa: roaming e 

interconexão não integram receita 

financeira — Foto: Lucas Pricken 

 

O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) decidiu, por 

unanimidade, que a Oi pode excluir da 

base de cálculo do PIS e 

da Cofins valores relativos ao preço 

de interconexão e roaming pagos a 

outras operadoras de telefonia. Esse 

é o primeiro julgamento sobre o tema 

na 1ª Turma e poderá servir como 

precedente para o setor. 

 

A empresa alegou no processo que ficou 

claro, com o julgamento no Supremo 

Tribunal Federal (STF) da chamada 

“tese do século”, sobre a exclusão do 

ICMS do cálculo do PIS e da Cofins, que 

o faturamento de terceiros não pode 

compor a base das contribuições sociais. 

 

No caso, a Oi alega que os valores de 

interconexão e roaming devem ser 

excluídos do cálculo porque são 

repassados a outras empresas por força 

legal e contratual - previstos na Lei Geral 

de Telecomunicação (nº 9.472, de 1997) 

e em resoluções da Agência Nacional de 

Telefonia (Anatel). 

 

Já a Fazenda Nacional defende que são 

receitas decorrentes da prestação de 

serviços e não pertencem a terceiros. 

Assim, integrariam o faturamento da 

empresa de telefonia. A interconexão 

permite a usuários de serviços de uma 

rede comunicarem-se com os de outras. 

E o roaming é o valor pago pelo 

consumidor quando faz uma ligação 

para outro localfora da área de 

cobertura. 

 

A decisão da 1ª Turma foi dada em 

recurso da Fazenda contra decisão do 

Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 

Região, sediado no Distrito Federal 

(REsp 159 9065). O caso começou a ser 

julgado em setembro. A relatora, 

ministra Regina Helena Costa, votou 

contra a tributação. 

 

Em seu voto, a ministra citou estudo 

elaborado pela Secretaria de 

Acompanhamento Econômico, em 

agosto, sobre a obrigatoriedade de 

interconexão, e afirmou que essa 

tributação atinge ambiente regulado 

pelo Estado e pela Anatel. 

 

Segundo a relatora, elemento estranho 

ao faturamento não é computado como 

receita e passa ao largo da base de 

contribuição do PIS e da Cofins. Citando 

o precedente do STF, ela afirmou que a 

interpretação do Fisco de que receitas de 
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interconexão e roaming integram receita 

financeira não seria adequada. 

 

Ontem, o julgamento foi retomado, com 

o voto-vista do ministro Gurgel de Faria. 

Ele acompanhou a relatora e disse que, 

após julgamento do Supremo, não 

poderia haver outra interpretação para 

esse tema. Em seguida, os demais 

integrantes da turma votaram no mesmo 

sentido. 

 

Segundo o advogado Tiago Conde, sócio 

do escritório Sacha Calmon Advogados, 

esse julgamento pode servir de 

precedente também para outros setores, 

como o ferroviário, que também tem 

receita de terceiros. “A ferrovia que serve 

Minas, por exemplo, não é a mesma que 

serve o Espírito Santo”, explica. 

 

A decisão do STJ traz estabilidade, 

acrescenta Conde, uma vez que “não é 

justo que a empresa arque com todo o 

tributo porque quando esse valor for 

repassado para terceiros também será 

tributado”. Para ele, “é uma decisão 

importante porque o STJ reconhece que 

a receita de terceiros não pode ser 

tributada pelo mero ingresso no caixa da 

empresa.” 

 

O advogado Matheus Bueno, sócio do 

Bueno & Castro Tax Lawyers, afirma que 

a tese do século reforçou a 

argumentação há muito tempo discutida 

no setor. De acordo com ele, a Câmara 

Superior do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (Carf) tinha decisão 

favorável às empresas num primeiro 

momento, mas a jurisprudência mudou 

e elas acabaram levando a discussão 

para o Judiciário. 

 

Bueno lembra que outros setores que 

repassam valores para terceiros, como 

os de cartões de crédito, turismo e 

propaganda, já tinham essas quantias 

reconhecidas pela própria Receita como 

não tributáveis. “No caso das teles, o 

Fisco resolveu cobrar como se fosse 

faturamento, mas a lógica é a mesma”, 

diz. 

 

Procurada pelo Valor, a assessoria de 

imprensa da Oi e da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN) não deram 

retorno até o fechamento da edição. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2021/11/10/stj-autoriza-oi-a-
excluir-roaming-e-interconexao-do-
calculo-do-pis-cofins.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/10/stj-autoriza-oi-a-excluir-roaming-e-interconexao-do-calculo-do-pis-cofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/10/stj-autoriza-oi-a-excluir-roaming-e-interconexao-do-calculo-do-pis-cofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/10/stj-autoriza-oi-a-excluir-roaming-e-interconexao-do-calculo-do-pis-cofins.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/10/stj-autoriza-oi-a-excluir-roaming-e-interconexao-do-calculo-do-pis-cofins.ghtml
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Economia 

Relator da reforma do 
Imposto de Renda quer 
estender isenção para quem 
ganha até R$ 3,3 mil 
 
Atualmente, limite é de R$ 1,9 mil. Em 
entrevista ao GLOBO, senador Angelo 
Coronel diz que projeto vai se resumir a 
mudanças para pessoas físicas 
 
Fernanda Trisotto e Julia Lindner 
10/11/2021 - 04:30 / Atualizado em 
10/11/2021 - 07:34 
 

O senador Ângelo Coronel, relator da 

Reforma do Imposto de Renda no 

Senado Foto: Waldemir 

Barreto/Agência Senado 

 

BRASÍLIA — O relator do projeto que 

altera as regras do Imposto de Renda 

(IR) no Senado, Angelo Coronel (PSD-

BA), quer ampliar a faixa de isenção para 

pessoas físicas dos atuais R$ 1,9 mil para 

três salários mínimos, ou seja, R$ 3,3 

mil de rendimento mensal. 

 

Este valor, segundo conta em entrevista 

ao GLOBO, fica acima do proposto pelo 

governo no projeto original, já aprovado 

pelos deputados, que levava a isenção 

para o patamar de R$ 2,5 mil. 

 

Pela proposta do senador, 19 milhões de 

brasileiros ficariam livres do IR. Com o 

patamar vigente hoje, 16,3 milhões não 

pagam IR. Isso ocorrerá, segundo 

Coronel, separando a correção da tabela 

das demais regras previstas no projeto 

de mudança do Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ). 

 

O teor do texto inclui aspectos 

considerados polêmicos por 

especialistas, como a proposta de voltar 

a taxar dividendos. Abaixo, os principais 

pontos da entrevista: 

 

Faixa de isenção 
 
Precisamos fazer alguns cálculos para 

ver qual é o impacto na receita tributária 

dos estados, dos municípios e da própria 

União porque quando você aumenta a 

faixa de isenção, consequentemente, 

reduz a arrecadação. O projeto que veio 

da Câmara veio com uma faixa que 

passou de R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil. 

  

A nossa ideia é que saia de R$ 1,9 mil 

para a faixa de três salários mínimos, ou 

seja, R$ 3,3 mil. Dos 32 milhões de 

contribuintes, vamos ficar com 

aproximadamente 19 milhões isentos do 

Imposto de Renda e, com isso, a classe 

menos abastada será contemplada. 

 

IR para 2022 
 
Estou concluindo os estudos para 

separar o projeto do IRPJ do projeto 

para a Pessoa Física. O cronograma está 

muito apertado para que esse projeto 

venha a ser apreciado esse ano, 

principalmente porque tem artigos que 

criam um problema seríssimo para as 

empresas no quesito taxação de lucros e 

dividendos acumulados. 

 

O ideal seria deixar esse projeto (do 

IRPJ) para o ano que vem, porque uma 

reforma dessa importância tem que ser 

feita em início de exercício fiscal e 

também em início de governo 
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Críticas a Guedes 
 
O ministro tem que entender que cada 

um tem o seu tempo. O tempo dele é um, 

o tempo da Câmara é outro e o tempo do 

Senado é outro. Não é porque o ministro 

quer pressa que nós vamos atender o que 

ele quer. E quanto mais esse tipo de 

pressão é feita, é que há uma certa falta 

de vontade da celeridade. A pressão de 

Guedes aqui no Senado, ela 

praticamente tem sentido inverso: em 

vez de dar celeridade, termina dando 

morosidade. 

 

IRPJ 
 
Quando você reduz a alíquota do IRPJ 

de 15% para 8% (como na proposta 

aprovada pela Câmara), tem uma 

frustração de receita de R$ 46 bilhões. A 

União não se incomoda com essa perda 

de receita, mas os estados e municípios 

se incomodam (parte do imposto vai 

para os governo locais, em repasses 

obrigatórios). 

 

Não podemos sair com uma peça que 

deverá ter um prejuízo grande nas 

contas públicas municipais e estaduais. 

E também na redução da Contribuição 

Social sobre Lucro Líquido (CSLL), 

caindo de 9% para 8%, isso está 

condicionado à redução de incentivos 

fiscais de alguns setores, principalmente 

do setor de medicamentos da lista 

positiva. 

 

Com essa redução, os incentivos vão 

cair, incentivos inclusive de PIS e Cofins. 

O que isso vai gerar? O acréscimo (de 

preço) do remédio na prateleira na 

ordem de 30%, ou seja, o projeto tem 

condicionantes que em vez de 

beneficiarem a população prejudicam. 

 

PEC dos Precatórios 
 

A PEC dos Precatórios tem uma 

importância muito grande porque além 

de viabilizar recursos para o Auxílio 

Brasil, tem também o capítulo que 

contempla o que os prefeitos do Brasil 

mais estão querendo, que é o 

parcelamento do INSS em 240 meses. 

Talvez este seja o maior apelo e o maior 

capital político para a aprovação dessa 

PEC. 

 

É muito difícil para parlamentares 

municipalistas não atenderem a pedidos 

de prefeitos. No Senado, o governo terá 

dificuldade de aprovar, mas como a 

política é a arte da negociação, vamos 

aguardar a chegada aqui no Senado. 

 

Auxílio Brasil, as opções 
 
Evidentemente que o projeto do IR era 

um dos que o governo acreditava que 

seriam aprovados ainda neste mês de 

novembro, que iriam dar tecnicidade ao 

novo Auxílio Brasil. 

 

Como esse projeto está muito distante 

da sua apreciação pelos senadores, o 

governo teve que buscar outras 

alternativas, porque precisa de meios 

para suprir as necessidades básicas de 

sobrevivência das 20 milhões de famílias 

que passam fome e vivem abaixo da 

linha da pobreza. 

 

Mas eles querem que seja realmente 

registrado como Auxílio Brasil. O povo 

brasileiro que está passando fome, não 

está preocupado com o nome do 

programa, mas em receber o dinheiro 

todo mês na sua conta, 

independentemente do nome que o 

programa venha a ter. Isso sim é o que 

temos que nos preocupar. O nome é uma 

questão mais irrelevante. 

 

Equipe econômica 
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Infelizmente essa celeridade por parte 

da Receita Federal em nos fornecer 

informações solicitadas não está, ao 

nosso ver, dentro do que esperávamos. 

Em um projeto importante como é o do 

Imposto de Renda, deveriam ser mais 

céleres na informação. Mas, mesmo com 

essa morosidade, nós temos tentado 

buscar fontes alternativas para tentar 

lavrar esse texto o mais rápido possível. 

Não é uma relação que esperávamos que 

fosse ter. 

 

Relação com o governo 
 
No Senado, a tendência é analisarmos 

(os projetos) com mais tranquilidade. O 

pior é quando chega alguns projetos 

aqui, principalmente medidas 

provisórias, já no seu prazo para ser 

expirado e aí que causa essa, vamos 

chamar de má vontade de apreciar, 

porque não dá pra você apreciar 

matérias importantes eh faltando 

poucos dias para o seu vencimento. 

 

No caso dessa PEC dos Precatórios, 

também será. O presidente 

Rodrigo(Pacheco) disse que vai colocar 

em Plenário, ou seja, vai ser uma peça 

também que vai ser analisada no 

afogadilho. Nós vamos ter que 

realmente apreciar em regime de 

urgência urgentíssima e esperamos que 

o Senado saia com a deliberação que 

venha realmente atender o que a 

população brasileira quer e também  não 

cometeram nenhuma ilegalidade ainda 

assim chamado. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/m
acroeconomia/relator-da-reforma-do-
imposto-de-renda-quer-estender-
isencao-para-quem-ganha-ate-33-mil-
2-25270888  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/relator-da-reforma-do-imposto-de-renda-quer-estender-isencao-para-quem-ganha-ate-33-mil-2-25270888
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/relator-da-reforma-do-imposto-de-renda-quer-estender-isencao-para-quem-ganha-ate-33-mil-2-25270888
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/relator-da-reforma-do-imposto-de-renda-quer-estender-isencao-para-quem-ganha-ate-33-mil-2-25270888
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/relator-da-reforma-do-imposto-de-renda-quer-estender-isencao-para-quem-ganha-ate-33-mil-2-25270888
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/relator-da-reforma-do-imposto-de-renda-quer-estender-isencao-para-quem-ganha-ate-33-mil-2-25270888
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Inflação acelera em outubro, 
supera previsões e vai a 
1,25%, maior alta para o mês 
em quase 20 anos 
 
IPCA acumulado em 12 meses é de 
10,67%, puxado por combustíveis. 
Diesel e gasolina sobem mais de 40% 
no período 

 
Stephanie Tondo 
10/11/2021 - 09:05 / Atualizado em 
10/11/2021 - 11:14 
 

Inflação em outubro foi impactada pelo 

preço da gasolina Foto: Isaac Fontana / 

Agência O Globo 

 

RIO — A inflação medida pelo IPCA 

acelerou em outubro e subiu 1,25%, 

segundo dados divulgados pelo IBGE 

nesta quarta-feira, a maior alta para o 

mês desde 2002. O resultado, puxado 

pela alta de combustíveis, veio bem 

acima das expectativas de analistas, que 

esperavam 1,06%. 

 

Com isso, o índice tem alta acumulada 

de 8,24% no ano e de 10,67% nos 

últimos 12 meses, superando muito a 

meta do Banco Central para 2021, o que 

pressiona a instituição para aprofundar 

o ritmo de elevação da taxa básica de 

juros, a Selic. 

O BC trabalha com meta de inflação de 

3,75% em 2021, com um intervalo de 

tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p) 

para cima ou para baixo, ou seja de 

2,25% a 5,25%. 

 

Inflação espalhada 
 
Todos os nove grupos pesquisados pelo 

IBGE registraram aumento, 

evidenciando como a inflação está 

espalhada na economia. 

 

— Em termos do IPCA, as maiores 

contribuições vieram de componentes 

não-alimentícios. No entanto, alguns 

desses componentes, como a gasolina e 

a energia elétrica, acabam tendo um 

efeito indireto sobre outros 

componentes. Tem uma alta do custo de 

frete e de produção, o que acaba 

afetando o preço final ao consumidor — 

ressalta o gerente do IPCA, Pedro 

Kislanov. 

 

É do grupo Transportes — no qual estão 

os combustíveis — que vem a maior 

pressão na inflação de outubro. A 

gasolina subiu 3,1% no mês e já acumula 

alta de 42,72% nos últimos 12 meses. Foi 

o maior impacto individual no índice. 

 

— A alta da gasolina está relacionada aos 

reajustes sucessivos que têm sido 

aplicados no preço do combustível, nas 

refinarias, pela Petrobras — afirma 

Kislanov. 

 

Os reajustes se devem ao preço do 

petróleo no mercado internacional, que 

não para de subir, e à desvalorização do 

real. Como os preços da commodity são 

internacionais, a cotação do dólar tem 

impacto direto nos valores. O litro da 

gasolina já é vendido por até R$ 7,99 no 

país. 

 

Houve aumento também nos preços do 

óleo diesel (5,77%), do etanol (3,54%) e 

ttps://oglobo.globo.com/economia/presidente-da-petrobras-diz-que-nao-se-sente-pressionado-pelo-aumento-de-combustiveis-estados-congelam-icms-para-segurar-precos-nas-bombas-25257480
https://oglobo.globo.com/economia/gasolina-sobe-pela-quinta-semana-seguida-nos-postos-diz-anp-maxima-chega-r-799-25268589
https://oglobo.globo.com/economia/gasolina-sobe-pela-quinta-semana-seguida-nos-postos-diz-anp-maxima-chega-r-799-25268589
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do gás veicular (0,84%). Em 12 meses, o 

diesel sobe 41,34%. 

 

Ainda nos Transportes, os preços 

das passagens aéreas subiram 33,86% 

em outubro, frente a setembro. 

 

— É comum ter um movimento de alta 

de preços das passagens aéreas em 

outubro, mas eles têm sido pressionados 

pela depreciação cambial e pela alta dos 

combustíveis, no caso, da querosene de 

aviação. Houve também um aumento da 

demanda, com uma a oferta de voos que 

ainda não se ajustou — explica Kislanov. 

 

Conta de luz sobe 30,27% em 12 
meses 
 
Botijão de gás e conta de luz também 

tiveram fortes aumentos, do triplo da 

inflação, em 12 meses. O botijão subiu 

37,86% e a energia elétrica residencial, 

30,27% no período. A conta de luz tem 

ficado cada vez mais cara devido à crise 

hídrica, que leva o governo a acionar 

termétricas, uma energia mais cara e 

poluente. 

 

Além disso, desde setembro, está em 

vigor a bandeira tarifária Escassez 

Hídrica, que impõe uma taxa extra de R$ 

14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) 

consumidos. A medida vai vigorar até 30 

de abril de 2022. 

 

Carne recua, mas sobe quase 20% 
em 12 meses 
 

Produção de carne para China é 

suspensa Foto: Reuters 

Também pesou no bolso das famílias 

uma forte alta nos alimentos. As carnes 

subiram 19,71% em 12 meses, apesar de 

um leve recuo em outubro, quando os 

preços ficaram 0,04% menores. 

 

Outros alimentos com forte peso na 

cesta de compras acumulam altas 

expressivas nos últimos 12 meses. 

Frango inteiro ficou 29,26% mais caro e 

o frango em pedaços, 33,28%. Açúcar 

refinado subiu 47,82%, café moído 

aumentou 34,53%. 

 

Pedro Kislanov explica que a alta dos 

preços de alguns alimentos ocorreu 

principalmente em função de quedas na 

oferta, causada pelas questões 

climáticas. Isso afetou o tomate, a batata 

e o café. 

 

— No caso do café, a safra foi 

prejudicada pelas geadas, mas as 

exportações também têm aumentado, o 

que reduz a oferta para o mercado 

doméstico. Já o açúcar tem uma 

competição pela matéria-prima para 

produção do etanol. Como o combustível 

está em alta, alguns produtores acabam 

preferindo utilizar a cana para fazer 

etanol.  

 

Com relação ao preço do frango, 

Kislanov explica que a alta é explicada 

em parte por um efeito de substituição, 

com os consumidores deixando de 

comprar carne bovina, que está mais 

cara, e optando pelas aves. 

 

Em setembro, o IPCA havia registrado 

alta de 1,16%, a maior variação para o 

mês desde 1994. Na época, os preços 

ainda refletiam o final do período de 

hiperinflação, uma vez que o Plano Real 

havia entrado em vigor apenas dois 

meses antes, em julho. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-cria-nova-bandeira-para-escassez-hidrica-que-vale-partir-de-hoje-entenda-25178548
https://oglobo.globo.com/economia/governo-cria-nova-bandeira-para-escassez-hidrica-que-vale-partir-de-hoje-entenda-25178548
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/precos-da-carne-frango-suinos-ja-recuam-no-atacado-com-suspensao-da-china-exportacoes-brasileiras-25243938
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/precos-da-carne-frango-suinos-ja-recuam-no-atacado-com-suspensao-da-china-exportacoes-brasileiras-25243938
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Inflação das famílias de baixa 
renda 
 
O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), que mede a 

inflação para famílias com renda de um 

a cinco salários mínimos, subiu 1,16% 

em outubro, 0,04 p.p. abaixo do 

resultado de setembro (1,20%). 

 

Esse é o maior resultado para o mês 

desde 2002, quando o índice foi de 

1,57%. No ano, o indicador acumula alta 

de 8,45% e, em 12 meses, de 11,08%. 

 

Nesse indicador, a gasolina tem menos 

peso, considerando que é um produto 

menos utilizado pelas famílias de menor 

poder aquisitivo, assim como as 

passagens aéreas. 

 

Os principais grupos de despesas no 

INPC são o de alimentos, com alta de 

1,1% em outubro, transportes, que subiu 

1,99% no mês passado, e habitação, com 

alta de 1,14%. 

  

https://oglobo.globo.com/economia/in

flacao-acelera-em-outubro-supera-

previsoes-vai-125-maior-alta-para-mes-

em-quase-20-anos-25270953  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-acelera-em-outubro-supera-previsoes-vai-125-maior-alta-para-mes-em-quase-20-anos-25270953
https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-acelera-em-outubro-supera-previsoes-vai-125-maior-alta-para-mes-em-quase-20-anos-25270953
https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-acelera-em-outubro-supera-previsoes-vai-125-maior-alta-para-mes-em-quase-20-anos-25270953
https://oglobo.globo.com/economia/inflacao-acelera-em-outubro-supera-previsoes-vai-125-maior-alta-para-mes-em-quase-20-anos-25270953
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Senado deve mudar texto, 
mas avalia que PEC dos 
precatórios ainda é melhor do 
que ‘plano B’ 
 
Com sinais dados pelo mercado, 
senadores dizem que a ideia é restringir 
o uso da folga de R$ 91,6 bilhões 
aprovada na Câmara 

 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
10 de novembro de 2021 | 05h00 
 
BRASÍLIA - A decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) de 

suspender as emendas de 

relator reforçou a posição do Senado 

em dificultar o caminho para a 

aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) dos 

precatórios, aprovada na Câmara 

em segundo turno na terça-feira, 

9. Mas os sinais dados pelo mercado 

financeiro de que a PEC é melhor 

solução para bancar o novo programa 

social do governo do que o “plano B” de 

prorrogação do auxílio 

emergencial também estão sendo 

ouvidos pelos senadores. 

 

Os preços dos ativos, como 

juros, dólar e Bolsa, reagiram 

positivamente à votação em segundo 

turno com a aposta de que a PEC é o 

menor dos males para as contas 

públicas. Representantes do mercado 

têm alimentado os senadores com 

informações de que o risco para as 

contas públicas pode ser maior sem a 

PEC. 

 

Segundo apurou o Estadão, os 

senadores pretendem mudar o texto 

para restringir o uso da folga de R$ 91,6 

bilhões aberta com a PEC em ano 

eleitoral via redução das emendas de 

relator, base do chamado orçamento 

secreto, que foi colocado em xeque pelo 

resultado do julgamento do STF.  

 

Plenário do Senado nesta terça-feira. 

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado - 

9/11/2021 

 

Posicionamento 
 
O PT fechou posição contrária à PEC e os 

senadores de partidos do centro estão 

divididos – há alguns sinalizando ser 

contra a matéria. A articulação ganhou 

força com a criação da Frente 

Parlamentar de Defesa da 

Responsabilidade Fiscal, liderada pelos 

senadores Oriovisto Guimarães 

(Podemos-PR) e Alessandro Vieira 

(Cidadania-SE). 

 

Líder do MDB, a maior bancada no 

Senado, Eduardo Braga (AM), 

admite que a tramitação na Casa não 

será fácil, mas apoia a aprovação da PEC 

com mudanças para torná-la mais 

restritiva, com a redução do espaço para 

mais gastos. “Ouvi de uma pessoa do 

mercado muito influente. É melhor um 

fim horroroso do que um horror sem 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stf-mantem-decisao-de-rosa-weber-de-suspender-repasses-do-orcamento-secreto/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stf-mantem-decisao-de-rosa-weber-de-suspender-repasses-do-orcamento-secreto/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stf-mantem-decisao-de-rosa-weber-de-suspender-repasses-do-orcamento-secreto/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/stf-mantem-decisao-de-rosa-weber-de-suspender-repasses-do-orcamento-secreto/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-dos-precatorios-governo-consegue-manter-correcao-teto-de-gastos,70003894018
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-dos-precatorios-governo-consegue-manter-correcao-teto-de-gastos,70003894018
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pec-dos-precatorios-governo-consegue-manter-correcao-teto-de-gastos,70003894018
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-emergencial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-emergencial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alessandro-vieira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/alessandro-vieira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eduardo-braga
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fim”, argumentou . Ele diz acreditar que 

a PEC será votada na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) na próxima 

semana, com votação no mesmo dia no 

plenário. 

 

O senador Alessandro Vieira, que é um 

dos autores da ação no STF que 

questiona o orçamento secreto, a 

mobilização é para rejeitar a PEC. “Ela é 

desnecessária. Ela fragiliza o regime 

fiscal”, critica. 

 

STF 
 
Para a senadora Simone Tebet 

(MDB-MS), o Senado não vai aprovar a 

PEC do jeito que chegar da Câmara. 

“Ainda mais agora com o placar do STF. 

Vamos repor as coisas nos devidos 

lugares, até porque como subsídio temos 

a decisão dos ministros do Supremo”, 

afirma. Tebet diz que há saída para 

bancar o Auxílio Brasil e planos B e C 

como alternativas. 

 

Segundo o senador Oriovisto, a criação 

da frente mostra que há número 

suficiente de senadores que vai atuar 

contra projetos que atentem contra o 

teto de gastos. “O primeiro teste vai ser 

essa PEC dos precatórios. Vamos nos 

colocar contra.” 

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
Por que a PEC dos precatórios é 
tão polêmica, já que o dinheiro 
seria usado para o Auxílio Brasil?  
 
Pela forma como o governo conduziu a 

proposta. Em resumo, o texto faz duas 

mudanças para abrir espaço no 

Orçamento de 2022, ano de eleições, de 

R$ 91,6 bilhões: adia o pagamento de 

precatórios (dívidas do governo já 

reconhecidas pela Justiça) e muda a 

correção do teto de gastos, a regra que 

impede que as despesas cresçam em 

ritmo superior à inflação. Não há em 

nenhuma parte da PEC os detalhes do 

novo programa social, nem o valor do 

benefício, nem quais os critérios para as 

famílias serem contempladas. A 

proposta tem só o objetivo abrir o espaço 

no Orçamento. 

 

Quais são as principais críticas à 
PEC? 
 
Técnicos alertam que a folga também 

será usada para turbinar as emendas 

parlamentares. Congressistas falam em 

um piso de R$ 16 bilhões para as 

emendas de relator, que são 

direcionadas aos redutos eleitorais de 

aliados do governo e criticadas pela falta 

de transparência.  

 

Com a proposta haverá uma 
mudança no teto de gastos. O que 
ela pode acarretar? 
 
Hoje, a fórmula para corrigir o teto de 

gastos considera a inflação medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) acumulada 

em 12 meses até junho do ano anterior à 

vigência do Orçamento. A escolha desse 

período se justifica porque é o dado 

disponível nos meses de agosto, quando 

o governo precisa enviar ao Congresso o 

projeto de Orçamento do ano seguinte. 

Com a mudança, o IPCA usado na 

correção do teto passa a ser o índice 

acumulado entre janeiro e dezembro. 

Segundo os técnicos do Congresso, a 

alteração é casuística, pois, de 2023 em 

diante, não há qualquer garantia de que 

o cálculo de janeiro a dezembro seja 

mais vantajoso.  

 

Qual será a mudança na quitação 
dos precatórios? 
 
Pelo texto, o limite proposto é o 

montante pago em precatórios em 2016, 

ano da aprovação do teto de gastos, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/simone-tebet
https://tudo-sobre.estadao.com.br/simone-tebet
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corrigido pela inflação. O adiamento 

dessas dívidas afeta principalmente 

grandes empresas como Petrobras, 

bancos públicos e privados e fundos de 

investimento que adquirem os direitos 

de cobrar esses débitos. 

 

É possível criar um novo 
programa social sem a PEC dos 
precatórios? 
 
Sim. Especialistas já deram várias 

sugestões. É possível contabilizar o 

precatório do Fundef (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério) fora do teto, cortar 

despesas da máquina pública e 

direcionar parte das emendas para o 

gasto social. Com essas medidas, seria 

possível conseguir espaço de R$ 35 

bilhões, o que dobraria o orçamento do 

Bolsa Família em 2022. 

 

https://economia.estadao.com.br/notic

ias/geral,senado-deve-mudar-texto-

mas-avalia-que-pec-ainda-e-melhor-

do-que-plano-b,70003894303  

 

Retorne ao índice 
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-deve-mudar-texto-mas-avalia-que-pec-ainda-e-melhor-do-que-plano-b,70003894303
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,senado-deve-mudar-texto-mas-avalia-que-pec-ainda-e-melhor-do-que-plano-b,70003894303
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Economia 

Nagumo economiza 20% em 
contas de luz com migração 
para mercado livre 
 
Wilian Miron 
10 de novembro de 2021 | 05h40 
 

 
Parque solar da  EDP Renováveis em 

Pereira Barreto (SP)    Foto: EDP 

Renováveis 

 

Após fechar um contrato de R$ 51 

milhões com a EDP, para a compra de 

energia no mercado livre, a rede 

de supermercados Nagumo cortou a 

conta de luz em mais de 20%. Entre 

janeiro e julho, deixou de gastar R$ 1,7 

milhão. 

 

A economia corresponde ao consumo de 

33 lojas que já passaram para a migração 

ao mercado livre. Outras nove unidades 

atendidas por concessionárias de 

distribuição devem mudar o regime de 

compra de energia. 

 

Parte da estratégia da EDP para ganhar 

musculatura entre consumidores que 

consomem menos passa pela integração 

das áreas de comercialização e geração 

de energia renovável, por meio de 

painéis fotovoltaicos instalados nos 

telhados das lojas. A ideia é avançar em 

um mercado que caminha para abertura 

maior a partir de 2024, quando 

demandas menores do que 500 kW 

poderão ser atendidas no mercado livre. 

  
https://economia.estadao.com.br/blogs
/coluna-do-broad/nagumo-economiza-
20-em-contas-de-luz-com-migracao-
para-mercado-livre/  
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Economia 

Goldman Sachs revisa de 
1,5% para 0,8% crescimento 
do PIB do Brasil em 2022 
 
Banco cita inflação alta e política 
monetária como justificativa para 
projeção 
 
9.nov.2021 às 16h04 
Luana Maria Benedito 
SÃO PAULO | REUTERS 
 
O Goldman Sachs rebaixou sua projeção 

para o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) do Brasil em 2022 para 

0,8%, alertando para cenário 

de inflação aquecida, condições 

monetárias mais apertadas e crescentes 

riscos político-fiscais domésticos. 

 

Anteriormente, o banco norte-

americano projetava avanço de 1,5% do 

PIB no ano que vem. Para 2021, o 

Goldman Sachs manteve a estimativa de 

crescimento de 4,9%. 

 

Em relatório sobre as perspectivas 

econômicas para a América Latina, o 

banco citou "pano de fundo de inflação 

muito alta" e consequente "mudança 

para uma posição de política monetária 

significativamente restritiva até o final 

de 2021" como justificativas para sua 

projeção. 

 

Consumidores fazem compra em 

mercado de rua no Rio de Janeiro 

- Ricardo Moraes - 2.set.2021/Reuters 

 

A expectativa do Goldman Sachs é de 

que o Banco Central eleve a taxa Selic 

para 11% ao ano ao final de seu atual 

ciclo de aperto monetário. Atualmente, 

os juros básicos estão em 7,75%, após a 

autarquia promover aumento de 150 

pontos-base no último encontro 

do Copom. 

 

Além da perspectiva de custos mais altos 

dos empréstimos, o relatório também 

alertou para pioras em indicadores de 

confiança, deterioração das condições de 

governabilidade e crescentes prêmios de 

risco político e fiscal como empecilhos 

para o crescimento econômico. 

 

"A inabilidade das autoridades de 

planejar e articular um programa de 

ajuste fiscal abrangente pode ser 

deletéria neste contexto, potencialmente 

desencadeando uma espiral negativa de 

aumento dos custos de financiamento e 

deterioração da credibilidade soberana", 

afirmou o Goldman Sachs. 

 

[ x ] 

 

Seus comentários vêm em meio à 

pressão da administração de Jair 

Bolsonaro por mais gastos com 

benefícios sociais no ano eleitoral de 

2022. O governo vê a PEC dos 

Precatórios —que altera regras do teto 

de gastos, considerada a única âncora 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/com-furo-do-teto-de-gastos-crescimento-do-pib-em-2022-pode-cair-a-zero-calcula-rio-bravo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/com-furo-do-teto-de-gastos-crescimento-do-pib-em-2022-pode-cair-a-zero-calcula-rio-bravo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/america-latina/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/mercado-eleva-pela-3a-vez-seguida-estimativa-para-selic-em-2022-no-focus-a-11.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/mercado-eleva-pela-3a-vez-seguida-estimativa-para-selic-em-2022-no-focus-a-11.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/mercado-eleva-pela-3a-vez-seguida-estimativa-para-selic-em-2022-no-focus-a-11.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/mercado-eleva-pela-3a-vez-seguida-estimativa-para-selic-em-2022-no-focus-a-11.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/copom/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pec-dos-precatorios/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pec-dos-precatorios/
http://www.folha.com.br/


21 

 

fiscal do país— como seu "plano A" para 

viabilizar os pagamentos de auxílio à 

população. 

 

E as grandes chances de que a eleição 

presidencial do ano que vem seja "muito 

polarizada" somam-se aos riscos 

enfrentados pela atividade econômica, 

disse o Goldman Sachs. 

 

"No Brasil, ruídos e atritos políticos e 

institucionais têm sido uma constante 

desde 2018, comprometendo o 

progresso de reformas fiscais e 

mantendo a incerteza política alta." 
 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2021/11/goldman-sachs-revisa-de-
15-para-08-crescimento-do-pib-do-
brasil-em-2022.shtml  
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Economia 

Réplica: A PEC 110 interessa 
ao Brasil 
 
Proposta reduz contencioso tributário e 
traz mais justiça e transparência ao 
consumidor 

 
10.nov.2021 às 4h00 
Melina Rocha 
Diretora de cursos na York University 
Eduardo Fleury 
Advogado e economista 
 
O artigo "Reforma Tributária: 

simplificar ou IVA dual?", publicado no 

dia 3 de novembro por João Diniz e 

Alberto Macedo, termina com a seguinte 

pergunta: "A quem interessa a PEC 110?" 

A resposta a esta pergunta é muito 

simples e direta. A PEC 110 interessa ao 

Brasil: a todos os cidadãos, setores e 

entes federativos, sem exceções. 

 

O novo relatório da PEC 110 apresentado 

pelo senador Roberto Rocha propõe 

a criação de um sistema de IVA-Dual, 

que substituirá os atuais tributos sobre o 

consumo (ICMS, ISS, PIS e Cofins) por 

apenas dois: a CBS federal e o IBS dos 

estados e municípios. 

 

A proposta promoverá uma reforma 

ampla e uma verdadeira simplificação 

na tributação sobre o consumo, 

acabando com as inúmeras distorções 

hoje existentes: cumulatividade na 

cadeia, guerra fiscal, tratamento 

desigual entre produtos e serviços e 

benefícios fiscais a setores. A PEC 110 

reduzirá consideravelmente o 

contencioso tributário e trará mais 

justiça e transparência ao consumidor 

de bens e serviços, que é quem 

efetivamente suporta a carga tributária. 

 

Cédulas de real - Gabriel Cabral - 

21.ago.2019/Folhapress 

 

Portanto, a pergunta correta a ser feita é 

a seguinte: a quem interessa manter o 

atual sistema tributário? E a resposta a 

esta pergunta também é simples e 

direta: os que mais se beneficiam deste 

injusto e caótico sistema são os únicos 

que defendem a manutenção do atual 

modelo de tributação. 

 

Para começar, não é verdade que o setor 

de serviços vai ser mais onerado. Os 

serviços hoje se beneficiam de uma 

alíquota significativamente inferior em 

relação àquelas aplicadas para bens e 

mercadorias, o que beneficia os mais 

ricos que consomem mais serviços, 

aprofundando a regressividade do nosso 

sistema. 

 

A PEC 110 propõe justamente corrigir 

esta distorção histórica ao propor uma 

tributação igual para todos os bens e 

serviços por meio de um IVA. Além 

disso, os serviços prestados no meio da 

cadeia passarão a gerar crédito, o que faz 

com que haja uma desoneração 

completa do setor produtivo. O ISS hoje 

cobrado ao longo da cadeia não gera 

crédito e incide de forma cumulativa e 

cruzada, acabando por se incorporar e 

aumentar o preço final dos produtos. 

 

[ x ] 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/reforma-tributaria-simplificar-ou-iva-dual.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/reforma-tributaria-simplificar-ou-iva-dual.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/senado-apresenta-nova-versao-de-reforma-tributaria-ampla-com-apoio-de-estados-e-municipios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/devolucao-de-imposto-sobre-consumo-pode-beneficiar-1-em-cada-3-brasileiros.shtml
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Cabe ressaltar que a grande maioria dos 

serviços a consumidor final são 

prestados por empresas enquadradas no 

Simples e este sistema não terá qualquer 

mudança com a PEC 110. Também não 

haverá qualquer aumento de 

complexidade para os prestadores de 

serviços, já que a apuração do IBS será 

simples e automática. O argumento de 

que o setor de serviços "não tem 

praticamente nada a compensar" revela 

um total desconhecimento do IVA. 

 

Crédito é o equivalente ao imposto pago 

pelas empresas em aquisições no meio 

da cadeia: se a empresa tem muito 

crédito é porque pagou muito IVA nas 

etapas anteriores; se tem pouco crédito, 

significa que desembolsou menos para 

pagar IVA. Por fim, a transição entre o 

sistema atual e a implementação 

completa do IBS foi justamente proposta 

para que haja a possibilidade de ajustes 

dos preços relativos de modo a que seja 

possível o repasse da alíquota 

integralmente aos tomadores dos 

serviços. 

 

Também não é verdade que haverá 

aumento de carga tributária no IVA-

Dual. O texto da PEC traz uma trava 

obrigando que a alíquota do IBS seja 

fixada de modo a que a arrecadação seja 

exatamente a mesma dos atuais tributos. 

 

O artigo ainda fala em "deslealdade 

federativa" dos estados para com os 

municípios. Na verdade, esta não parece 

ser a opinião de 93% dos municípios que 

apoiam a PEC 110. Mais ainda, a tal da 

deslealdade parece vir dos grandes 

municípios que, acreditando que a sua 

fatia do bolo tributário está 

aumentando, se negam a ter uma visão 

federativa de país. Para se ter uma ideia 

da distorção, apenas duas capitais, 

representando 9% da população 

brasileira, concentram 32% da 

arrecadação do ISS. 

 

De forma contrária, a PEC 110 considera 

a situação de todos os entes federativos, 

propondo inclusive uma transição mais 

longa e gradual para a passagem das 

receitas da origem para o destino, 

fazendo com que os ganhos 

arrecadatórios decorrentes do 

crescimento gerado pela Reforma 

evitem perdas para os grandes 

municípios. 

 

A proposta formulada pelos municípios 

maiores –Simplifica Já– é rejeitada por 

todos os demais entes da federação e 

propõe apenas um remendo dos atuais 

tributos, sem alterar os principais 

problemas do sistema como 

complexidade, cumulatividade e falta de 

isonomia. Ao contrário do modelo da 

PEC 110, o Simplifica Já resultará em 

aumento relevante da carga tributária, 

principalmente por prever a migração da 

cobrança do ICMS para o destino, o que 

fará com que o imposto não cobrado no 

estado de origem por conta de benefícios 

fiscais passe a ser cobrado no estado de 

destino. 

 

A PEC 110 interessa aos brasileiros, 

interessa à nação e não a entes ou setores 

específicos como a proposta do 

Simplifica Já. Quem está contra a 

reforma, está procurando manter 

benefícios e privilégios, manter a 

desigualdade e a regressividade e, 

principalmente, está impedindo que o 

país tenha o crescimento condizente 

com a sua importância no mundo. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2021/11/replica-a-pec-110-interessa-
ao-brasil.shtml  
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Manter tornozeleira após 
progressão para regime 
aberto não viola direitos, diz 
STJ 
 
10 de novembro de 2021, 7h45 
Por Danilo Vital 
 
A manutenção do monitoramento 

eletrônico ao apenado agraciado com a 

progressão ao regime aberto não implica 

constrangimento ilegal, pois a prisão 

domiciliar monitorada não é mais 

gravosa do que aquela que ele 

vivenciaria no sistema prisional. 

 

Apenado mudou do regime semiaberto 

para o aberto, mas seguiu monitorado 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao agravo regimental em 

Habeas Corpus impetrado por um 

condenado que defendeu ser ilegal a 

progressão de regime com a manutenção 

das condições fixadas no regime 

anterior. 

 

No caso, ele cumpria pena no regime 

semiaberto, mas foi agraciado com a 

prisão domiciliar monitorada devido à 

falta de vagas em estabelecimentos 

adequados em sua comarca. 

 

Essa é uma realidade tão brasileira que 

levou o Supremo Tribunal Federal a 

aprovar a Súmula 56, segundo a qual a 

falta de estabelecimento penal adequado 

não autoriza a manutenção do 

condenado em regime prisional mais 

gravoso, com parâmetros fixados em 

um caso concreto julgado naquele ano. 

 

Para o apenado, progredir ao aberto sem 

livrá-lo da tornozeleira eletrônica não 

gerou nenhum efeito real e favorável ao 

cumprimento de pena, o que seria o 

mesmo que negar os efeitos dessa 

progressão. 

 

Relator no STJ, o ministro Sebastião 

Reis Júnior refutou essas alegações. 

Para ele, a prisão domiciliar monitorada 

não pode ser considerada mais gravosa 

do que a cumprida em regime aberto, 

pois dá ao apenado mais liberdade e 

conforto ao dormir na própria 

residência, em vez de se recolher em 

prisão albergue. 

 

Em vez disso, o monitoramento traduz a 

vigilância mínima necessária para aferir 

o cumprimento de pena fora de 

estabelecimento prisional. 

 

"Ao contrário do que alega a defesa do 

agravante, a manutenção do 

monitoramento eletrônico ao apenado 

agraciado com a progressão ao regime 

aberto não implica constrangimento 

ilegal, pois atende aos parâmetros 

referenciados na Súmula Vinculante 

56", apontou o ministro Sebastião. 

 

Inclusive porque, como acrescentou, a 

solução jurídica criada pelo STF e que 

resultou na Súmula 56 acabou mesmo 

por equiparar, em muitos casos, as 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-10/manter-tornozeleira-progressao-regime-nao-viola-direitos#author
https://www.conjur.com.br/2016-mai-11/supremo-autoriza-espera-vaga-regime-penal-grave
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condições de cumprimento da pena em 

regime semiaberto e aberto. 

 

A votação na 6ª Turma foi unânime, 

conforme posição do relator. Ele foi 

acompanhado pelos ministros Rogerio 

Schietti Cruz, Antonio Saldanha 

Palheiro e Laurita Vaz, e pelo 

desembargador convocado Olindo 

Menezes. 

 

HC 691.963 

 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-

10/manter-tornozeleira-progressao-

regime-nao-viola-direitos   
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Contratação de artistas como 
PJs: o que realmente decidiu o 
Carf? 
 
10 de novembro de 2021, 8h00 
Por Ludmila Mara Monteiro de 
Oliveira e João Victor Ribeiro Aldinucci 
 
Acontece nesta semana o tradicional 

Congresso Internacional de Direito 

Tributário, promovido pela Associação 

Brasileira de Direito Tributário 

(Abradt), que, em sua 24ª edição, tem 

como homenageado o professor José 

Souto Maior Borges. Dentre os 

diversificados e intrigantes temas 

abordados, estão aqueles que vêm 

ganhando relevo no âmbito do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) [1]. Na noite de ontem, um dos 

tópicos eleitos para discussão, versando 

sobre a "segregação de atividades 

empresariais, pejotização e tributação 

de estruturações societárias", tangencia 

julgado amplamente noticiado da 2ª 

Turma da Câmara Superior, ocorrido na 

sessão de 25 de outubro deste ano [2]. 

 

Diversamente do que divulgado em 

diversos portais, o ponto nodal da 

controvérsia não estava na aferição dos 

requisitos ensejadores do 

reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório do Regime Geral 

da Previdência Social [3] — mediante o 

preenchimento de quatro elementos 

inarredáveis e cumulativos para tanto: a 

pessoalidade, a habitualidade, a 

subordinação e o pagamento de 

remuneração, nos termos da alínea "a" 

do inciso I do artigo 12 da Lei nº 

8.212/91. O que estava em jogo naquela 

assentada era definir como se daria a 

contagem do prazo decadencial 

quinquenal para as hipóteses em que 

caracterizado que os sócios das pessoas 

jurídicas contratadas não passariam, em 

verdade, de segurados empregados. É 

dizer: superada a desconsideração de 

contratos firmados entre a emissora de 

televisão e as pessoas jurídicas para 

prestação de serviços de natureza 

artística, qual o regramento aplicado 

para fins de contagem da decadência: 

artigo 150, § 4º, ou artigo 173, I, do 

Código Tributário Nacional — CTN? Foi 

este o único ponto sobre o qual se 

debruçaram as conselheiras e os 

conselheiros da Câmara Superior. 

 

Com amparo na remansosa 

jurisprudência dos tribunais, o Carf 

editou a Súmula nº 99 que, de forma 

bastante didática, esclarece que "[p]ara 

fins de aplicação da regra decadencial 

prevista no artigo 150, § 4°, do CTN, 

para as contribuições previdenciárias, 

caracteriza pagamento antecipado o 

recolhimento, ainda que parcial, do 

valor considerado como devido pelo 

contribuinte na competência do fato 

gerador a que se referir a autuação, 

mesmo que não tenha sido incluída, na 

base de cálculo deste recolhimento, 

parcela relativa a rubrica 

especificamente exigida no auto de 

infração". Por outro lado, explicita a 

Súmula Carf nº 72 que, "[c]aracterizada 

a ocorrência de dolo, fraude ou 

simulação, a contagem do prazo 

decadencial rege-se pelo artigo 173, 

inciso I, do CTN". 

 

Ainda que comprovado o recolhimento 

antecipado a menor [4], o fato de os 

contratos firmados com pessoas 

jurídicas para prestação de serviços 

terem sido descaracterizados pela 

fiscalização seria suficiente para 

considerar a existência de dolo, fraude 

ou simulação, apto a atrair a aplicação 

do disposto no inciso I do artigo 173 do 
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CTN? Duas foram as correntes que se 

formaram. 

 

A primeira vertente sustenta que a 

contratação de artistas por meio de 

pessoas jurídicas seria evidente forma de 

disfarçar a verdadeira relação existente 

entre as partes: aquela em que presente 

a pessoalidade, a habitualidade, a 

subordinação e o pagamento de 

remuneração. Assim, haveria 

uma "conduta consistente em ocultar o 

pagamento de remuneração a pessoas 

físicas, conferindo a essa remuneração 

a roupagem enganosa de um 

pagamento realizado em contrapartida 

de um serviço prestado por pessoa 

jurídica" [5]. Sustentou-se que se lança 

mão à "pejotização" com a finalidade 

precípua de retardar o conhecimento 

das autoridades fazendárias dos fatos 

geradores das contribuições destinadas 

à seguridade social. No caso 

recentemente apreciado pela Câmara 

Superior, que envolve a emissora de 

televisão [6], é pontuado ainda que, por 

terem os fatos geradores ocorridos antes 

da entrada em vigor do disposto no 

artigo 129 da Lei nº 11.196/05 (Lei do 

Bem) [7], não haveria que se cogitar de 

sua aplicação [8]. É dizer: a lei, vigente à 

época dos fatos, não abriria nenhuma 

margem para albergar a contratação dos 

artistas mediante a celebração de um 

contrato com uma pessoa jurídica. A 

corrente, que ora sagrou-se vencedora, 

por esses motivos, ostentou o 

entendimento de que a decadência 

deveria ser computada com base no 

inciso I do artigo 173 do CTN, porquanto 

evidenciado o intuito de ludibriar as 

autoridades fazendárias com a 

celebração de contratos que encobririam 

a verdadeira realidade. 

 

A segunda corrente já foi majoritária na 

Câmara Superior nos idos de 2016 [9], 

envolvendo, inclusive, os contratos 

celebrados entre a mesma emissora de 

televisão e as pessoas jurídicas em que 

artistas figuravam como sócios. 

Pontuado que "[a]nalisando o teor do 

relatório Fiscal, é possível perceber que 

a existência de fraude é abordada 

apenas em relação aos contratos de 

trabalho, não tendo sido feita qualquer 

avaliação mais específica acerca dos 

elementos dolosos que caracterizariam 

o crime de sonegação ou a fraude para 

fins da legislação tributária pelo uso de 

pessoa jurídica" [10]. Ausente a 

comprovação da fraude, do dolo ou da 

simulação, é aplicável a regra prevista no 

§4º do artigo 150 do CTN. A fraude, 

minudentemente conceituada no artigo 

72 da Lei nº 4502/64, carrega a 

imprescindibilidade da comprovação do 

elemento doloso para sua 

caracterização [11]. Para os que 

aderiram à tese ora minoritária [12], a 

conduta fraudulenta, o intuito doloso ou 

a prática da simulação não teriam sido 

comprovados pela autoridade 

fiscalizadora. Em suma, "[a] mera 

desconsideração de contratos firmados 

com pessoa jurídica para prestação de 

serviços que caracterizam vínculo 

empregatício não [seria] suficiente 

para se presumir a ocorrência de dolo, 

fraude ou simulação para fins de 

aplicação do art. 173, I do CTN" [13]. 

 

Ademais, para aqueles que se filiam à 

segunda corrente, não haveria de se 

cogitar a aplicação retroativa do artigo 

129 da retromencionada Lei do Bem. É 

que, antes da edição da referida lei, não 

haveria norma proibitiva do modelo de 

negócio adotado pela emissora de 

televisão, que optou por contratar 

pessoas jurídicas para prestação de 

serviços de natureza artística. Desde 

2005, data da entrada em vigor da Lei do 

Bem, apenas evidenciada a higidez, 

para fins tribuitários, da celebração de 

avença com pessoas jurídicas 
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para "prestação de serviços intelectuais, 

inclusive os de natureza científica, 

artística ou cultural, em caráter 

personalíssimo ou não, com ou sem a 

designação de quaisquer obrigações a 

sócios ou empregados da sociedade 

prestadora de serviços" [14]. Revela-se, 

por derradeiro, importante ressaltar que 

a constitucionalidade do artigo 129 da 

Lei do Bem foi chancelada pelo Supremo 

Tribunal Federal, no bojo da ADC nº 66, 

em sessão finalizada em dezembro do 

ano passado, prestigiando-se a livre 

iniciativa e a liberdade econômica. 

 

A produção dos elementos de prova 

assume papel pivotal no âmbito do 

processo administrativo fiscal, sendo 

ônus das autoridades fazendárias a 

evidenciação e a comprovação do dolo, 

da fraude ou da simulação. Cabe às 

conselheiras e aos conselheiros do Carf, 

ao seu turno, externar seu livre 

convencimento nos casos em 

apreciação, sem que se olvidem da 

necessidade de motivar suas decisões de 

forma clara e congruente com os 

elementos probatórios constantes dos 

autos. Como sabiamente já advertiam os 

romanos, "o que não está nos autos, não 

está no mundo". 

 

Este texto não reflete a posição 

institucional do CARF, mas, sim, uma 

análise dos seus precedentes publicados 

no site do órgão, em estudo descritivo, 

de caráter informativo, promovido 

pelos seus colunistas. 

 
[1] Contando com a participação de 

diversos conselheiros e ex-conselheiros 

do Carf, dado especial destaque aos 

aspectos controversos nas discussões em 

cada uma das três seções do conselho, 

bem como naqueles temas que são afetos 

a todas elas. A programação do 

Congresso pode ser conferida 

em: https://congresso.abradt.org.br/pr

ogramacao. 

 

[2] Por ser ter a sessão de julgamento 

ocorrido há poucos dias, pendente de 

divulgação dos acórdãos dos processos 

de números 12259.000191/2009-11 e 

12259.000192/2009-58, nos quais 

consta a GLOBO COMUNICAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S/A na qualidade de 

recorrente. Graças a publicização das 

sessões de julgamento do Carf, 

permitindo não só maior acesso ao 

órgão, como maior transparência, o 

interessante debate encontra-se 

disponível 

em: https://youtu.be/zhhMNVf4PKk. 

 

[3] O tema já foi objeto de coluna nesta 

Direito do Carf. Em uma das autuações, 

consta que "[n]a análise do contrato de 

prestação de serviços, ficaram 

demonstrados os requisitos da 

caracterização de emprego, quais 

sejam: serviço prestado por pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade, 

onerosidade e subordinação. A 

fiscalização citou as cláusulas dos 

contratos de prestação de serviço que 

comprovam a relação de emprego. No 

anexo 2 do relatório fiscal, consta a 

transcrição de algumas cláusulas que 

demonstram a relação de emprego, de 

cada contrato analisado dos 

artistas" — vide relatório do acórdão nº 

2402007.031, de 12 de março de 2019. 

 

[4] No âmbito do Carf, colhe-se ainda o 

entendimento de que "mesmo que a 

Recorrente tenha efetuado 

recolhimento em relação à sua folha 

normal de salários, tais recolhimentos 

não se amoldam à antecipação prevista 

no art. 150, do CTN, em relação aos 

prestadores ‘pejotizados’, motivo pelo 

qual deve ser aplicada a regra do art. 

173, inciso I, do mesmo diploma”. 

(CARF. Acórdão nº 2402007.031, cons. 
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rel. DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA, 

sessão de 12 de março de 2019 — mérito 

do recurso voluntário decidido por 

maioria). 

 

[5] Idem. 

 

[6] Cf. os debates travados nos processos 

de números 12259.000191/2009-11 e 

12259.000192/2009-58, disponível 

em: https://youtu.be/zhhMNVf4PKk. 

 

[7] Para fins fiscais e previdenciários, a 

prestação de serviços intelectuais, 

inclusive os de natureza científica, 

artística ou cultural, em caráter 

personalíssimo ou não, com ou sem a 

designação de quaisquer obrigações a 

sócios ou empregados da sociedade 

prestadora de serviços, quando por esta 

realizada, se sujeita tão-somente à 

legislação aplicável às pessoas jurídicas, 

sem prejuízo da observância do disposto 

no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil. 

 

[8] Nesse sentido, cf. CARF. Acórdão 

nº 2402007.031, cons. rel. DENNY 

MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 12 

de março de 2019 (mérito decidido por 

maioria); CARF. Acórdão nº 2301-

003.921, cons. rel. WILSON ANTONIO 

DE SOUZA CORRÊA, sessão de 19 de 

fevereiro de 2014 (mérito do recurso 

voluntário decidido por maioria). Este 

último sustenta ainda que "de fato, há 

fraude e ou simulação, já que a 

Recorrente utilizou-se desses meios, 

através de contratos fraudulentos, onde 

tenta demonstrar a existência de 

relação contratual cível, quanto de fato 

é trabalhista, eis que a atividade 

exercida pelos contatados era atividade 

fim e não meio". A possibilidade de 

terceirização de atividade-fim 

introduzida pela Reforma Trabalhista 

veio a ser chancelada, em 2018, pelo 

plenário do Supremo Tribunal Federal 

no julgamento da ADPF nº 324 e do RE 

nº 958.252, prevalecendo a tese segundo 

a qual "1. É lícita a terceirizaça ̃o de toda 

e qualquer atividade, meio ou fim, na ̃o 

se configurando relação de emprego 

entre a contratante e o empregado da 

contratada. 2. Na terceirizac ̧a ̃o, 

compete à contratante: i) verificar a 

idoneidade e a capacidade econômica 

da terceirizada; e ii) responder 

subsidiariamente pelo descumprimento 

das normas trabalhistas, bem como por 

obrigações previdenciárias, na forma 

do artigo 31 da Lei 8.212/1993". 

 

[9] Cf. CARF. Acórdão nº 9202004.351, 

cons. rel. RITA ELIZA REIS DA COSTA 

BACCHIERI, sessão de 24 de jul. de 

2016 (mérito decidido por maioria de 

votos). 

 

[10] Idem. 

 

[11] "Fraude é toda ação ou omissão 

dolosa tendente a impedir ou retardar, 

total ou parcialmente, a ocorrência do 

fato gerador da obrigação tributária 

principal, ou a excluir ou modificar as 

suas características essenciais, de modo 

a reduzir o montante do impôsto devido 

a evitar ou diferir o seu pagamento." 

 

[12] Cf. os debates travados nos 

processos de números 

12259.000191/2009-11 e 

12259.000192/2009-58, disponível 

em: https://youtu.be/zhhMNVf4PKk. 

 

[13] CARF. Acórdão nº 9202004.351, 

cons. rel. RITA ELIZA REIS DA COSTA 

BACCHIERI, sessão de 24 de jul. de 

2016 (mérito decidido por maioria de 

votos). 

 

[14] Art.igo129 da Lei nº 11.196/05. 
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Anonimato, denunciação 
caluniosa e devido processo 
legal 
 
10 de novembro de 2021, 7h12 
Por Sebastião Ventura Pereira da 
Paixão Jr. 
 
O anonimato não é — nem pode 

ser — manto para a impunidade do 

denuncismo irresponsável. Aqueles que 

querem e defendem a justa aplicação da 

lei não podem ter medo ou vergonha de 

mostrar sua face. A luta pela legalidade e 

pelo aprimoramento moral das 

instituições traduz circunstância natural 

do republicanismo sério. Todavia, o uso 

abusivo ou desleal da prerrogativa 

cidadã de denunciar malfeitos ou ilícitos 

pode — e deve — gerar consequências 

contra o autor da denúncia desmedida. 

Aliás, se a má-fé foi refinada no 

anonimato, poderá caracterizar, 

inclusive, qualificadora do tipo: o 

artigo 339 do Código Penal define o 

crime de "denunciação caluniosa", 

fixando aumento de um sexto na pena 

"se o agente se serve de anonimato ou de 

nome suposto" (§1°). Dessa forma, 

oportuno e cabível a análise do limite 

constitucional da denúncia anônima. 

 

Pois bem. Na República, a atuação do 

Estado — quando atingir interesses e 

direitos individuais ou coletivos — deve 

ocorrer sob a luz do sol, com 

transparência e frontalidade, despida de 

máscaras, fugas ou artifícios ocasionais. 

Objetivamente, a democracia 

institucionalizada se faz com rostos 

livres e vozes públicas, pois só nas 

ditaduras sem lei o cidadão pode ser 

vítima ou refém de ataques despidos de 

digitais autorais e elementos factíveis 

mínimos. Em bom tempo, a CF/88 

disse, sem meias palavras, que "é livre a 

manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato" (artigo 5°, IV). 

 

Como se vê, o regime das liberdades 

constitucionais garante a todo e 

qualquer cidadão o direito de criticar, de 

cobrar providências, de requerer 

informações e denunciar quem quer que 

seja, mas fixa a ética da responsabilidade 

como elemento intrínseco ao sistema de 

poder, coibindo devassas, perseguições e 

a própria usurpação das instituições da 

Justiça em denúncias odiosas contra 

inocentes.   

 

É cediço, todavia, que o Supremo 

Tribunal admite, excepcionalmente, 

"com prudência e discrição" (RHC 

nº 116000 AgR/GO, relator ministro 

Celso de Mello, j. 25/3/2014), a 

chamada "denúncia anônima", em 

especial nos casos em que constatado 

risco à vida ou integridade física do 

denunciante. Fora tais situações 

excepcionais — a serem cabalmente 

motivadas —, o devido processo legal 

deve se pautar pela absoluta publicidade 

de autoria, possibilitando que aqueles 

que sejam injustamente alvo de 

expedientes abusivos possam buscar os 

reparos e sanções cabíveis.     

 

Em outras palavras, a invocação do 

anonimato, quando inexistente 

qualquer risco efetivo ou potencial à vida 

ou integridade física do denunciante, 

bem como para o resultado útil e 

motivado do devido processo 

legal, configura flagrante manobra 

inconstitucional, a tisnar a regularidade 

jurídica do procedimento desde a sua 

nascente. No julgamento do HC n° 

84.827/TO (j. 7/8/2007), a Suprema 

Corte debateu os limites constitucionais 

da "denúncia anônima", vindo a proferir 

decisão paradigmática: 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-10/ventura-anonimato-denunciacao-caluniosa-devido-processo-legal#author
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"ANONIMATO — NOTÍCIA DE 

PRÁTICA 

CRIMINOSA — PERSECUÇÃO 

CRIMINAL — IMPROPRIEDADE. 

 

Não serve à persecução criminal notícia 

de prática criminosa sem identificação 

da autoria, consideradas a vedação 

constitucional do anonimato e a 

necessidade de haver parâmetros 

próprios à responsabilidade, nos 

campos cível e penal, de quem a 

implemente".   

 

Por sua vez, afirmou o ministro Cezar 

Peluso: 

 

"(...) Estou absoluto convencido de que 

a proibição constitucional do 

anonimato significa que, como meio de 

expressão do pensamento no mundo 

jurídico, ela é inválida e ineficaz, 

qualquer que seja a modalidade usada e 

qualquer que seja o tipo de pensamento 

manifestado ou declarado. Portanto, 

isso abrange não apenas as 

manifestações de opinião, mas também 

as declarações de sentimentos, de 

ciência e de vontade. A razão, ao que me 

parece, não está apenas no aspecto 

censurável, do ponto de vista ético, de 

que se reveste o anonimato, mas é a 

circunstância de que o anonimato torna 

irresponsável, do ponto de vista penal e 

do ponto de vista civil, aquele que 

formulou eventualmente acusação".       

      

Avocando a palavra, o ministro Eros 

Grau foi categórico ao afirmar que "a 

denúncia anônima é uma indignidade. 

Evidentemente que a repudiamos". 

Ainda, em outra oportunidade 

judicante, foi a vez do ministro Marco 

Aurélio pontificar (AP 530/MS, 1ª 

Turma, STF, j. 09.09.2014): 

 

"Julgando Habeas Corpus, e, pelo que 

me lembro, a ordem foi concedida, 

disse, certa feita, na Turma, que notícia 

anônima merece a lata do lixo. 

 

O que houve? Uma notícia anônima, 

muito embora acompanhada de certos 

documentos, imputando-se prática 

criminosa a cidadãos, apresentada ao 

Ministério Público Federal e, a partir 

dela, chegou-se à persecução criminal, 

ao oferecimento da denúncia e, 

portanto, à ação penal que estamos 

agora a julgar. 

 

A notícia anônima de prática criminosa 

encerra via de mão única e coloca 

aquele a quem é imputado o ato numa 

situação em que, mesmo diante da 

improcedência flagrante, não terá o 

instrumental próprio para cobrar a 

responsabilidade de quem assim 

procedeu, de quem veiculou a notícia. 

Refiro-me à denunciação caluniosa, 

crime previsto no Código Penal. 

Não posso concluir ser válida a notícia 

anônima quando a pessoa autora se 

acoberta, justamente, da possibilidade 

de vir a ser responsabilizada por ato 

que, posteriormente, se mostre 

inconsequente". 

 

Por assim ser, a invocação indevida ou 

imotivada do anonimato, para fins de 

impulso de investigação administrativa 

ou judicial, fere frontalmente a 

garantia do devido processo 

legal (artigo 5°, LIV, CF). Sem cortinas, 

a processualidade estatal não pode 

servir para fins antiéticos nem ser 

conduzido por meios inidôneos. Sobre o 

ponto, é assente na jurisprudência do 

Supremo que "o processo 

como instrumento técnico e ético é 

informado pelo princípio da boa-fé, que 

impõe às partes atuarem com lealdade 

processual em relação ao ex adversus e 

ao juízo" (ACO 312 ED/BA, Pleno do 

STF, j. 7.10.2015). 
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Especificamente, ao analisar o tema da 

restrição de direitos fundamentais à luz 

da garantia do due process of law, a 

Corte Constitucional fincou as seguintes 

balizas hermenêuticas: 

 

"O Estado, em tema de punições 

disciplinares ou 

de restrição a direitos, qualquer que 

seja o destinatário de tais medidas, não 

pode exercer a sua autoridade de 

maneira abusiva ou arbitrária, 

desconsiderando, no exercício de sua 

atividade, o postulado da plenitude de 

defesa, pois o reconhecimento da 

legitimidade ético-jurídica de qualquer 

medida estatal - que importe em 

punição disciplinar ou em limitação 

de direitos — exige, ainda que se cuide 

de procedimento meramente 

administrativo (CF, artigo 5º, LV), a 

fiel observância do princípio do devido 

processo legal. 

 

 A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem reafirmado a 

essencialidade desse princípio, nele 

reconhecendo uma insuprimível 

garantia, que, instituída em favor de 

qualquer pessoa ou entidade, rege e 

condiciona o exercício, pelo Poder 

Público, de sua atividade, ainda que em 

sede materialmente administrativa, sob 

pena de nulidade do próprio ato 

punitivo ou da medida restri 

tiva de direitos". 

 

Resta claro, portanto, que a clausura do 

anonimato somente será constitucional 

em circunstâncias excepcionalíssimas, 

escoradas em firme e necessária 

motivação jurídica a, 

fundamentadamente, relativizar a regra 

da publicidade processual. Todavia, o 

quarto escuro do anonimato deve 

possibilitar a "identificação de autoria", 

viabilizando, se for o caso, a busca de 

reparação — cível ou criminal — pelo 

eventual manejo processual de má-fé. 

Caso as ferramentas estatais registrem o 

anonimato sem possibilidade de 

identificação de autoria, tal ferramental 

público haverá de ser cogentemente 

aperfeiçoado por tecnologias 

competentes a resguardar o cerne 

normativo das garantias constitucionais 

fundamentais. 

 

Numa sentença, inexiste devido 

processo legal divorciado da ética da 

responsabilidade. Não raro, quem 

recorre ao anonimato dispensa a Justiça. 

E, quando a Justiça cede, as balizas 

morais da Constituição vergam. 

 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-

10/ventura-anonimato-denunciacao-

caluniosa-devido-processo-legal  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2021-nov-10/ventura-anonimato-denunciacao-caluniosa-devido-processo-legal
https://www.conjur.com.br/2021-nov-10/ventura-anonimato-denunciacao-caluniosa-devido-processo-legal
https://www.conjur.com.br/2021-nov-10/ventura-anonimato-denunciacao-caluniosa-devido-processo-legal


34 

 

 

STF forma maioria para 
suspender execução do 
"orçamento secreto" 
 
Seguiram o voto da relatora, ministra 
Rosa Weber, os ministros Cármen 
Lúcia, Luís Roberto Barroso, Edson 
Fachin, Ricardo Lewandowski, 
Alexandre de Moraes e Luiz Fux. 
 
quarta-feira, 10 de novembro de 2021 
 
O plenário do STF formou maioria para 

manter liminar da ministra Rosa 

Weber que determinou a suspensão 

integral e imediata da execução dos 

recursos oriundos das chamadas 

"emendas do relator" relativas ao 

orçamento deste ano. O caso envolve o 

chamado "orçamento secreto". 

 

A relatora determinou, ainda, que 

sejam tornados públicos os documentos 

que embasaram a distribuição de 

recursos provenientes dessas emendas 

(identificadas pela rubrica RP 9) nos 

orçamentos de 2020 e deste ano. 

 

A liminar também estabelece que sejam 

adotadas medidas para que todas as 

demandas de parlamentares voltadas à 

distribuição de emendas do relator-

geral do orçamento, 

independentemente da modalidade de 

aplicação, sejam registradas em 

plataforma eletrônica centralizada, 

mantida pelo órgão central do Sistema 

de Planejamento e Orçamento Federal, 

em conformidade com os princípios 

constitucionais da publicidade e da 

transparência. 

 

A sessão virtual extraordinária teve 

início à 0h da terça-feira, 9, e o término 

está previsto para às 23h59 da quarta, 

10.  

 

Veja como cada ministro votou até o 

momento: 

 

Entenda o caso 

 

A decisão foi tomada conjuntamente 

em três ADPFs ajuizadas no Supremo 

pelo Cidadania (ADPF 850), pelo PSB 

(ADPF 851) e pelo PSOL (ADPF 854). 

 

Segundo alegam os partidos, existe um 

"esquema montado pelo governo 

federal" para aumentar sua base 

política de apoio no Congresso Nacional 

envolvendo a atuação combinada entre 

o relator-geral do orçamento e a chefia 

do Poder Executivo da União. 

 

Aumento expressive 

 

Na decisão liminar da última sexta-

feira, 5, Rosa Weber observou que o 

TCU, ao julgar as contas do presidente 

da República referentes a 2020, 

verificou aumento expressivo na 

quantidade de emendas apresentadas 

pelo relator do orçamento (523%) e no 

valor das dotações consignadas (379%) 

sem que fossem observados quaisquer 

parâmetros de equidade ou eficiência 

na eleição dos órgãos e entidades 

beneficiários dos recursos alocados. 

 

Constatou, ainda, a inexistência de 

critérios objetivos, orientados pelos 

princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência para a 

destinação dos recursos, além do 

comprometimento do regime de 

transparência, pela ausência de 

instrumentos de prestação de contas 

(accountability) sobre as emendas do 

relator-geral. 
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Fachada do Supremo Tribunal 

Federal.(Imagem: Sergio 

Lima/Folhapress) 

 

Descaso 

 

Para a ministra, os dados apontados 

pelo TCU revelam o descaso sistemático 

do Congresso Nacional e dos órgãos 

centrais do Sistema de Orçamento e 

Administração Financeira do Governo 

Federal com os princípios orientadores 

da atuação da administração pública, 

com as diretrizes da governança, do 

controle interno e da transparência das 

ações governamentais e com a 

participação social ativa na promoção 

da eficiência da gestão pública e do 

combate à corrupção. 

 

"Causa perplexidade a descoberta de 

que parcela significativa do orçamento 

da União Federal esteja sendo ofertada 

a grupo de parlamentares, mediante 

distribuição arbitrária entabulada 

entre coalizões políticas." 

 

Para a relatora, é incompatível com a 

forma republicana e o regime 

democrático a validação de práticas 

institucionais por órgãos e entidades 

públicas que promovam o segredo 

injustificado sobre os atos pertinentes à 

arrecadação de receitas, à efetuação de 

despesas e à destinação de recursos 

financeiros, "com evidente prejuízo do 

acesso da população em geral e das 

entidades de controle social aos meios e 

instrumentos necessários ao 

acompanhamento e à fiscalização da 

gestão financeira do Estado". 

Na sessão virtual, Rosa Weber votou 

pelo referendo da liminar e foi 

acompanhada por Cármen Lúcia, Luís 

Roberto Barroso, Edson Fachin, 

Ricardo Lewandowski, Alexandre de 

Moraes e Luiz Fux. 

 

Divergência parcial 

 

O ministro Gilmar Mendes divergiu 

parcialmente da relatora e votou pela 

liberação das emendas do relator, desde 

que seja "assegurado amplo acesso 

público, com medidas de fomento à 

transparência ativa, assim como sejam 

garantidas a comparabilidade e a 

rastreabilidade dos dados referentes às 

solicitações/pedidos de distribuição de 

emendas e sua respectiva execução". 

 

"O congelamento das fases de execução 

dessas despesas se afigura dramático 

principalmente em setores essenciais à 

população, como saúde e educação." 

 

Em seguida, Nunes Marques também 

discordou parcialmente de Rosa Weber 

e votou para deferir parcialmente o 

pedido de medida cautelar, de modo a, 

tão somente, reconhecendo a 

contrariedade aos princípios da 

transparência e da publicidade, exortar 

o Congresso Nacional a proceder, 

considerado o exercício 2022, ao 

aperfeiçoamento legislativo 

de tramitação das normas 

orçamentárias. 

 

"Com isso, ressalvo o orçamento dos 

exercícios 2020 e 2021, por 

entender que a tramitação e execução 

das leis orçamentárias, ainda que 

passíveis de críticas, atenderam às 

normas então vigentes." 

 

O ministro afastou, ainda, a suspensão 

integral e imediata da execução 

dos recursos orçamentários oriundos 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/4817D7FE222AAC_voto-rosa.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/85C71791441274_voto-carmen.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/68F46752198EE9_5448072.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/AF2946C65306FB_5449615.pdf
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do identificador RP 9 referente ao 

orçamento do exercício 2021, por 

vislumbrar na medida potencial de 

acarretar severo prejuízo à 

continuidade das políticas públicas 

planejadas, especialmente às voltadas a 

saúde. 

 

 Processos: ADPFs 850, 851 e 85

4 
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TCU manda procuradores da 
Lava Jato devolverem diárias 
milionárias 
 
Rodrigo Janot, PGR que comandava o 
MPF na época da Lava Jato, e Deltan 
Dallagnol, que coordenava a força-
tarefa de Curitiba, também serão 
citados para devolver recursos 
solidariamente. 
 
quarta-feira, 10 de novembro de 2021 
 
Nesta segunda-feira, 9, o 

ministro Bruno Dantas, do TCU, 

determinou a restituição dos prejuízos 

causados pelos procuradores 

responsáveis pela operação Lava Jato, 

em virtude do recebimento indevido de 

diárias e passagens. Cinco procuradores 

devem ser citados para que devolvam o 

dinheiro. Em seu despacho, S. Exa. 

considerou que houve dano ao erário 

decorrente de ato de gestão ilegítimo e 

antieconômico. 

 

Rodrigo Janot, PGR que comandava o 

MPF na época da Lava Jato, e Deltan 

Dallagnol, que coordenava a força-

tarefa de Curitiba, também serão 

citados para devolver recursos 

solidariamente. 

 

 
Ministro Bruno Dantas é o relator da 

representação no TCU.(Imagem: Alan 

Marques/Folhapress) 

Entenda o caso 

 

Trata-se de representações formuladas 

pelo Ministério Público de Contas e por 

parlamentares acerca de possíveis 

irregularidades na gestão 

administrativa da força-tarefa da 

operação Lava Jato, do MPF, 

particularmente quanto aos valores 

despendidos com diárias, passagens e 

gratificações de desoneração de 

procuradores para atuarem com 

exclusividade na aludida operação. 

 

Fazem parte da lista os procuradores: 

 

 Antonio Carlos Welter, que 

recebeu R$ 506 mil em diárias e 

R$ 186 mil em passagens; 

 Carlos Fernando dos Santos 

Lima, que recebeu R$ 361 mil 

em diárias e R$ 88 mil em 

passagens; 

 Diogo Castor de Mattos, com R$ 

387 mil em diárias; 

 Januário Paludo, com R$ 391 

mil em diárias e R$ 87 mil em 

passagens; e 

 Orlando Martello Junior, que 

recebeu R$ 461 mil em diárias e 

R$ 90 mil em passagens. 

 

O ministro Bruno Dantas acolheu as 

análises e a proposta do procurador do 

Ministério Público de Contas, Lucas 

Rocha Furtado, e determinou a 

apuração do dano exato e a 

identificação dos agentes responsáveis 

pelos atos irregulares, bem como 

daqueles que deles se beneficiaram de 

maneira imprópria. 

 

Em despacho, o relator salientou que o 

modelo de funcionamento da força-

tarefa, com o deslocamento constante 

de procuradores para Curitiba, sob a 

ótica da economicidade, afigura-se 

https://www.migalhas.com.br/
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claramente antieconômico e 

condenável. 

 

"Tem razão o Ministério Público de 

Contas ao asseverar que a opção 

adotada pela Procuradoria Geral da 

República não representou o menor 

custo possível para a sociedade 

brasileira. Ao contrário, garantia aos 

procuradores participantes o 

auferimento de vultosas somas a título 

de diárias, sem que tenham sido 

minimamente analisadas alternativas 

mais interessantes sob a perspectiva 

do Estado." 

 

Segundo Dantas, não é crível que seria 

impossível promover medidas mais 

aderentes ao princípio da 

economicidade na escolha do modelo 

de força-tarefa. 

 

"Não há qualquer indício de que teria 

sido inviável adotar regras de 

limitação para o pagamento de diárias 

e passagens, como as utilizadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

por exemplo; ou promover remoções 

temporárias, mediante pagamento de 

ajuda de custos; ou mesmo realizar 

concurso de remoção para 

procuradores que fossem especialistas 

na matéria objeto da Lava-Jato." 

 

Conforme afirmou o ministro, o modelo 

ora impugnado viabilizou uma 

indústria de pagamento de diárias e 

passagens a certos procuradores 

escolhidos a dedo, o que é 

absolutamente incompatível com as 

regras que disciplinam o serviço 

público brasileiro. 

 

"Vislumbrou-se num modelo que 

deveria ser aplicado a situações 

eventuais e excepcionais a chance de 

dar aparência de legalidade a uma 

prática antieconômica, imoral, 

ímproba, lesiva aos cofres públicos e, 

por tudo isso, manifestamente 

irregular." 

 

Assim sendo, e considerando as 

irregularidades caracterizadas, 

determinou que se encaminhem os 

autos à Secex-Administração para que: 

 

52.1. apure a diferença entre os custos 

com diárias e passagens e aqueles que 

teriam sido despendidos caso fosse 

realizada a remoção de interessados 

para atuar na força-tarefa da Lava-

Jato; 

 

52.2. identifique e elabore proposta de 

citação dos procuradores que 

propuseram o modelo de força-tarefa 

adotado na Lava-Jato; 

 

52.3. identifique e elabore proposta de 

citação do Procurador-Geral que 

autorizou a constituição da força-

tarefa, considerando não haver 

restado descartada a possibilidade de 

ela ter sido criada com o viés de 

beneficiar os procuradores envolvidos; 

 

52.4. identifique e elabore proposta de 

citação dos Procuradores-Gerais que 

autorizaram os pagamentos referentes 

a diárias e passagens no modelo de 

força-tarefa escolhido; 

 

52.5. identifique e elabore proposta de 

citação dos Secretários-Gerais que 

autorizaram os pagamentos referentes 

a diárias e passagens no âmbito da 

força-tarefa no modelo escolhido; 

 

52.6. promovidas as apurações, 

submeta a este Relator as propostas de 

citação; 

 

52.7. em adição, avalie em que medida 

outras forças tarefas podem ter 

incorrido nas mesmas falhas, ficando 
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desde já autorizadas as diligências 

dirigidas ao Ministério Público Federal 

com o intuito de buscar maiores 

informações necessárias para essa 

análise ou as demais para a instrução 

do feito. 

 

 Processo: 026.909/2020-0 

 

Veja o despacho. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes

/354611/tcu-manda-procuradores-da-

lava-jato-devolverem-diarias-

milionarias  

 
Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/11/0FA85F9ECC3756_despacho-do-ministro-do-tcu-br.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/354611/tcu-manda-procuradores-da-lava-jato-devolverem-diarias-milionarias
https://www.migalhas.com.br/quentes/354611/tcu-manda-procuradores-da-lava-jato-devolverem-diarias-milionarias
https://www.migalhas.com.br/quentes/354611/tcu-manda-procuradores-da-lava-jato-devolverem-diarias-milionarias
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Câmara aprova PEC dos 
Precatórios em 2º turno 
 
Proposta limita o valor de despesas 
anuais com precatórios, muda a forma 
de calcular o teto de gastos e deve 
garantir pagamento do Auxílio Brasil. 
 
quarta-feira, 10 de novembro de 2021 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

terça-feira, 9, em dois turnos de 

votação, a PEC dos Precatórios (PEC 

23/21, do Poder Executivo), que limita 

o valor de despesas anuais com 

precatórios, corrige seus valores 

exclusivamente pela Taxa Selic e muda 

a forma de calcular o teto de gastos. A 

matéria será enviada ao Senado. 

 

 
Deputados durante a sessão da Câmara 

de ontem.(Imagem: Zeca 

Ribeiro/Câmara dos Deputados) 

 

De acordo com o texto aprovado, do 

relator Hugo Motta, o limite das 

despesas com precatórios valerá até o 

fim do regime de teto de gastos (2036). 

Para o próximo ano, esse limite será 

encontrado com a aplicação do IPCA 

acumulado ao valor pago em 2016 (R$ 

30,3 bilhões). A estimativa é que o teto 

seja de R$ 44,5 bilhões em 2022. 

 

Motta afirmou que a proposta tem dois 

pilares: o limite para o pagamento de 

precatórios e a revisão do teto de gastos. 

"Desses dois pilares, sai o espaço fiscal 

para podermos garantir o pagamento 

desse novo Bolsa Família, que agora se 

chamará Auxílio Brasil, para essas 17 

milhões de famílias", disse. 

 

Pelas regras atuais, dados do governo 

indicam um pagamento com 

precatórios de R$ 89,1 bilhões em 

2022, frente aos R$ 54,7 bilhões de 

2021. Outros R$ 47 bilhões de folga 

orçamentária serão abertos com a 

mudança no cálculo da correção do teto 

de gastos. Segundo o secretário especial 

do Tesouro e Orçamento, Esteves 

Colnago, cerca de R$ 50 bilhões devem 

ir para o programa Auxílio Brasil e R$ 

24 bilhões para ajustar os benefícios 

vinculados ao salário-mínimo. 

 

Precatórios são dívidas do governo com 

sentença judicial definitiva, podendo 

ser em relação a questões tributárias, 

salariais ou qualquer outra causa em 

que o poder público seja o derrotado. 

 

Fundef 

 

Um dos pontos da PEC aprovada na 

comissão especial que apresentava 

resistência entre os parlamentares era 

sobre os precatórios relativos ao antigo 

Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do 

Magistério (Fundef). Pelo texto 

aprovado, eles deverão ser quitados 

com prioridade em três anos: 40% no 

primeiro ano e 30% em cada um dos 

dois anos seguintes. 

 

Essa prioridade não valerá apenas 

contra os pagamentos para idosos, 

pessoas com deficiência e portadores de 

doença grave. 

 

Segundo nota da Consultoria de 

Orçamento da Câmara, do total de 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2293449
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2293449
https://www.migalhas.com.br/
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precatórios previstos para pagamento 

em 2022, 26% (R$ 16,2 bilhões) se 

referem a causas ganhas por quatro 

Estados (Bahia, Ceará, Pernambuco e 

Amazonas) contra a União relativas a 

cálculos do antigo Fundef. Parte dos 

recursos deve custear abonos a 

professores, conforme disciplina o PL 

10.880/21, aprovado também nesta 

terça-feira pela Câmara. 

 

Prioridade 

 

Para calcular o novo limite final de 

precatórios a pagar em cada ano deverá 

ser aplicado o IPCA acumulado do ano 

anterior e deste valor encontrado serão 

descontadas as requisições de pequeno 

valor (até 60 salários-mínimos no caso 

da União). 

 

Após as prioridades estabelecidas no 

texto, os precatórios continuam a ser 

lançados por ordem de apresentação 

pela Justiça e aqueles que ficarem de 

fora em razão do limite terão prioridade 

nos anos seguintes. 

 

O credor de precatório não 

contemplado no orçamento, inclusive 

de 2022, poderá optar pelo recebimento 

em parcela única até o fim do ano 

seguinte se aceitar desconto de 40% por 

meio de acordo em juízos de 

conciliação. 

 

No caso de 2022, os valores não 

incluídos no orçamento para esse tipo 

de quitação serão suportados por 

créditos adicionais abertos durante o 

próximo ano. 

 

As mudanças valem principalmente 

para a União, mas algumas regras se 

aplicam também aos outros entes 

federados, que continuam com um 

regime especial de quitação até 2024 

(EC 99/17). 

Regra de ouro 

 

A única mudança no texto, feita com 

aprovação de destaque do Novo, retirou 

a permissão para o governo contornar a 

chamada "regra de ouro" por meio da 

lei orçamentária. Eram necessários 308 

votos, no mínimo, para manter o texto, 

mas a base aliada obteve apenas 303 

votos. Outros 167 deputados votaram a 

favor da exclusão do dispositivo. 

 

A regra de ouro proíbe a realização de 

operações de crédito (emissão de títulos 

públicos) em montante maior que as 

despesas de capital (investimentos e 

amortizações de dívida). 

 

Atualmente, ela só pode ser contornada 

por meio de créditos suplementares ou 

especiais com finalidade específica e 

aprovados em sessão conjunta do 

Congresso por maioria absoluta - pelo 

menos 257 deputados e 41 senadores. 

 

Fora do teto 

 

Os precatórios pagos com desconto não 

serão incluídos no limite anual dessa 

despesa no orçamento e ficarão de fora 

do teto de gastos. Essas exclusões se 

aplicam ainda àqueles precatórios para 

os quais a Constituição determina o 

parcelamento automático se seu valor 

for maior que 15% do total previsto para 

essa despesa no orçamento. 

 

De igual forma, ficarão de fora do teto e 

do limite os precatórios de credores 

privados que optarem por uma das 

seguintes formas de uso desse crédito: 

 

 para pagar débitos com o Fisco; 

 para comprar imóveis públicos à 

venda; 

 para pagar outorga de serviços 

públicos; 
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 para comprar ações colocadas à 

venda de empresas públicas; ou 

 para comprar direitos do ente 

federado na forma de cessão 

(dívidas a receber de outros 

credores, por exemplo), 

incluindo-se, no caso da União, a 

antecipação de valores devidos 

pelo excedente em óleo nos 

contratos de partilha para a 

exploração de petróleo. 

 

O texto de Motta também deixa de fora 

do limite anual e do teto de gastos as 

despesas com precatórios usados pela 

União e demais entes federativos em 

quatro tipos de compensação: (§21) 

 

 contratos de refinanciamento; 

 quitação de garantia executada 

se concedida a outro ente 

federativo; 

 parcelamentos de tributos ou 

contribuições sociais; e 

 obrigações decorrentes do 

descumprimento de prestação 

de contas ou de desvio de 

recursos. 

 

Essas compensações são direcionadas 

principalmente a Estados e municípios 

que têm dívidas refinanciadas perante a 

União e participam de programas de 

recuperação fiscal cujos contratos 

exigem a observância do teto de gastos. 

No entanto, somente podem ocorrer se 

for aceito por ambas as partes. 

 

Quando incidirem sobre parcelas a 

vencer, haverá redução uniforme no 

valor de cada parcela, mantida a 

duração original do respectivo contrato 

ou parcelamento. 

 

Adicionalmente, o texto especifica que 

os contratos de parcelamentos ou 

renegociações de débitos firmados pela 

União com os entes federativos deverão 

conter cláusulas para autorizar que os 

valores devidos serão deduzidos dos 

repasses aos fundos de participação 

(FPM ou FPE) ou dos precatórios 

federais a pagar. 

 

Controvérsia constitucional 

 

Quanto ao credor privado, a proposta 

tenta resolver um ponto considerado 

inconstitucional nas versões anteriores 

de compensação dos precatórios com 

dívidas tributárias perante o Fisco. 

Decisão do STF deu sobrevida até 2020 

à norma considerada inconstitucional 

que previa a compensação de ofício pela 

Fazenda Pública. 

 

O substitutivo propõe que o governo 

deverá depositar o valor equivalente aos 

débitos inscritos em dívida ativa na 

conta do juízo em que está a ação de 

cobrança do Fisco contra o credor do 

precatório. Dessa forma, não haveria 

compensação automática e o juiz 

decidiria sobre isso conforme 

procedimento definido em lei própria. 

 

Juros 

 

Outra mudança na regra geral de 

pagamento de precatórios é o uso da 

Taxa Selic (atualmente em 7,75% ao ano 

em tendência de alta) para atualizar os 

valores de qualquer tipo de precatório a 

título de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação 

de mora. 

 

Quando do julgamento de uma ADIn, o 

STF decidiu, em 2015, que a Selic 

poderia ser usada apenas em 

precatórios tributários. Os demais 

deveriam ser corrigidos pelo IPCA-E, 

que repõe a inflação. À época, a Corte 

considerou que o índice da poupança 

imposto pela EC 62/09 não mantinha o 
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poder de compra do dinheiro ganho na 

causa. 

 

Como juros de mora, impôs 0,5% ao 

mês calculados até o momento da 

expedição do precatório e incidentes 

também a partir do momento em que 

houver atraso na quitação. Em 2021, 

por exemplo, o IPCA-E acumulado está 

em 7% (até setembro). 

 

Venda de dívidas 

 

Tema que retornou com o substitutivo é 

o da venda com desconto de créditos da 

dívida a receber pelos governos, 

conhecida como securitização. O texto 

de Hugo Motta permite o procedimento 

para débitos já inscritos em dívida ativa 

antes da iniciativa de vendê-los ao 

mercado e contanto que sejam 

classificados como de difícil 

recuperação pelo órgão público de 

cobrança (Procuradoria-Geral 

fazendária, por exemplo). 

 

Quando receber o dinheiro na 

transação, o ente federativo não estará 

obrigado a aplicá-lo segundo 

vinculações constitucionais, como 

valores mínimos em educação e saúde 

públicas. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes

/354587/camara-aprova-pec-dos-

precatorios-em-2-turno  

 

Retorne ao índice 
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STJ decide que valores de 
interconexão e roaming não 
integram PIS/Cofins 
 
Ministros da 1ª Turma entenderam que 
esses valores não constituem 
faturamento para as operadoras 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
10/11/2021 10:40 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

Por unanimidade, os ministros da 1ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) decidiram que os valores 

decorrentes de interconexão de redes e 

roaming não integram a base de cálculo 

do PIS e da Cofins. No REsp 

1599065/DF, o colegiado entendeu 

que esses valores não constituem 

faturamento para as operadoras, uma 

vez que são repassados a outras 

prestadoras de serviço, e, portanto, não 

integram a base de cálculo das 

contribuições. 

 

Por meio da interconexão de redes, 

usuários de serviços de uma rede de 

telefonia podem se comunicar com os de 

outras redes. Já o roaming permite que 

usuários de uma operadora utilizem a 

rede de outra quando a sua não oferece 

cobertura em uma determinada 

localidade. Nos dois casos, por força de 

lei, uma operadora transfere à outra os 

valores cobrados dos clientes. 

 

Com a decisão, os ministros mantiveram 

a interpretação do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1) e aplicaram 

o mesmo entendimento adotado no 

julgamento da “tese do século”. 

No RE 574706, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) concluiu que o ICMS não 

integra a base do PIS e da Cofins por não 

ser faturamento, mas sim um valor 

repassado à Fazenda Pública. 

 

O julgamento do recurso da Fazenda foi 

suspenso em 14 de setembro e retomado 

na última terça-feira (9/11) com o voto 

vista do ministro Gurgel de Faria. No dia 

14, a relatora, ministra Regina Helena 

Costa, afirmou que os valores de 

interconexão e roaming ingressam de 

maneira transitória no resultado das 

operadoras de telefonia, não 

configurando faturamento próprio. 

 

“O tribunal de origem consignou que o 

fundamento adotado para a exclusão do 

ICMS revela-se de igual forma aplicável 

para excluir valores decorrentes de 

interconexão e roaming daqueles 

tributos. Tenho que o mesmo 

fundamento é aplicado”, disse a relatora, 

na ocasião. 

 

Na terça-feira, Gurgel de Faria 

reafirmou o entendimento da relatora. O 

magistrado disse que não se pode incluir 

na base de cálculo do PIS e da Cofins 

“aquilo que, por força de lei, e não por 

acordo ou convenção particular, não 

ingresse de forma efetiva na esfera 

patrimonial do contribuinte”. “Não se 

trata de excluir algo que pertence à base 

de cálculo, mas de compreender que 

valores repassados a terceiro, por força 

de lei, sequer constituem hipótese de 

incidência das contribuições”, afirmou. 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/stj-decide-que-valores-de-interconexao-e-roaming-nao-integram-pis-cofins-10112021#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/1a-turma-do-stj
https://www.jota.info/tudo-sobre/1a-turma-do-stj
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pis-cofins-13052021
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600112347&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600112347&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos
https://www.jota.info/tudo-sobre/tese-do-seculo
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Com isso, o colegiado negou provimento 

ao pedido da Fazenda Nacional, que 

requeria a inclusão desses valores na 

base do PIS e da Cofins. Por outro lado, 

os ministros deram provimento a outro 

pedido da Fazenda, no sentido de limitar 

a compensação tributária realizada pela 

Oi S.A. 

 

O TRF1 havia definido que a Oi poderia 

utilizar o valor recolhido indevidamente 

para compensar qualquer tributo 

administrado pela Receita Federal, 

conforme o artigo 74 da Lei 9.430/96. O 

STJ, porém, acolheu a argumentação da 

Fazenda e concluiu que, pelas regras do 

artigo 26, parágrafo único, da Lei 

11.457/07, os créditos de PIS e Cofins 

reconhecidos na sentença só podem 

quitar débitos da mesma espécie, não 

incluindo, por exemplo, contribuições 

previdenciárias. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/stj-decide-que-valores-
de-interconexao-e-roaming-nao-
integram-pis-cofins-10112021  
 

Retorne ao índice 
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Delegação de competência: 
um tema que merece mais 
atenção do TCU 
 
Faltam parâmetros para responsabilizar 
gestores em casos de desconcentração 
 
RICARDO ALBERTO KANAYAMA 
10/11/2021 05:52 
 
comentários 

Fachada do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Crédito: Samuel 

Figueira/Agência Proforme 

 

No Boletim de Jurisprudência 

364 do Tribunal de Contas da União 

(TCU), lê-se que: “a comprovação de que 

os atos de gestão do convênio foram 

praticados por secretário municipal, 

conforme competência prevista em lei 

municipal, afasta a responsabilidade do 

prefeito pela utilização dos recursos 

transferidos, mesmo que, na condição de 

agente político, figure como signatário 

do ajuste”. 

 

A objetividade do texto engana. Ao 

contrário do que parece, o TCU ainda 

não tem parâmetros claros sobre a 

responsabilização de agentes em casos 

de delegação de competência. O acórdão 

que originou o enunciado (8674/2021 

– 2ª Câmara) o comprova. 

 

O caso tratou de tomada de contas 

especial de um ex-prefeito de Olinda 

(PE), irmão de um conhecido senador, 

pela ausência de comprovação no uso de 

recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS). O Relator, 

apoiado no art. 70, parágrafo único da 

Constituição Federal, e no art. 93, do 

Decreto-Lei 200/1967, considerou que o 

fato de ele ter assinado o termo de 

adesão era suficiente para 

responsabilizá-lo. 

 

Por sua vez, o revisor, sucinto, mas 

apoiado em precedentes, entendeu que 

diante de lei municipal de organização 

do município que previa competência do 

secretário para gerir recursos do FNAS, 

não havia razão para responsabilizar o 

ex-prefeito. 

 

Após, o Relator complementou e 

reafirmou seu voto: a lei municipal não 

havia delegado competência, mas 

apenas fixado competência 

institucional. E elencou sete fatos que 

concluiriam pela responsabilidade do 

ex-prefeito. Ao final, assentou que “não 

subsistiria, ainda, a eventual 

razoabilidade no voto-revisor ora 

apresentado pelo Ministro Raimundo 

Carreiro, até porque, diante de todas 

essas robustas evidências até aqui 

apresentadas, restaria plenamente 

demonstrada a total ausência de 

correlação entre a situação identificada 

no presente processo e os supostos 

precedentes anunciados pelo Ministro-

Revisor”. 

 

Mais importante do que apontar com 

quem está a razão, é perceber que falta 

na jurisprudência do TCU parâmetros 

seguros para reconhecer quando a 

delegação de competência a outro 

agente exclui a responsabilidade do 

gestor. Rápida pesquisa revela que há 

decisões para todos os gostos. 

https://www.jota.info/autor/ricardo-alberto-kanayama
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/delegacao-de-competencia-tcu-10112021#respond
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/publicacao/*/NUMERO%253A%2522364%2522/%2520
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/publicacao/*/NUMERO%253A%2522364%2522/%2520
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Em alguns casos, entende-se que não é 

possível exigir que o gestor fiscalize 

todos os atos da Administração, sob 

pena de inviabilizar a gestão (Ac. 

5333/2011 – 2ª 

Câmara e 11486/2019 – 1ª Câmara) 

ou de tornar inútil a desconcentração 

administrativa (Ac. 5815/2011 – 2ª 

Câmara). 

 

Em outros, afirma-se que, apesar de lei 

delegante, mantém-se a 

responsabilidade em razão da assinatura 

do Convênio mesmo sem ato de gestão 

(Ac. 2059/2015 – Plenário), pela 

escolha do subordinado (culpa in 

eligendo) ou do dever de supervisão 

(culpa in vigilando) (Ac. 

10328/2017 e 13314/2020 – 2ª 

Câmara). Afirma-se que a delegação 

deve ser por lei, não decreto (Ac. 

7304/2013 – 1ª 

Câmara e 3579/2020 – 2ª Câmara), 

mas controverte-se sobre o teor da lei 

(como no caso apresentado). 

 

Para garantir a segurança jurídica, o 

TCU deve estabelecer parâmetros claros 

sobre responsabilização em casos de 

delegação de competência. 
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Em 26 de agosto de 2021, foi editada 

a Lei nº 14.195, fruto da conversão da 

Medida Provisória nº 1.040/2021, que 

instituiu um conjunto de medidas de 

desburocratização voltadas a melhorar o 

ambiente de negócios no Brasil. Dentre 

elas, foi incluído na Lei nº 

13.874/2019 (a Lei da Liberdade 

Econômica ou LLE) o artigo 4ª-A, que 

estabelece novos deveres da 

Administração Pública e demais 

entidades sujeitas à LLE na aplicação da 

ordenação pública sobre atividades 

econômicas privadas. Interessam-nos, 

neste ensaio, as disposições do inciso II 

do artigo 4º-A e seus parágrafos. 

 

Segundo o legislador, é dever dos órgãos 

e entidades competentes “proceder à 

lavratura de autos de infração ou 

aplicar sanções com base em termos 

subjetivos ou abstratos somente quando 

estes forem propriamente 

regulamentados por meio de critérios 

claros, objetivos e previsíveis” (inciso 

II). 

 

O §1º estabelece que tais autoridades 

públicas “editarão atos normativos 

para definir a aplicação e a incidência 

de conceitos subjetivos ou abstratos por 

meio de critérios claros, objetivos e 

previsíveis”, observado que, “nos casos 

de imprescindibilidade de juízo 

subjetivo para a aplicação da sanção, o 

ato normativo determinará o 

procedimento para sua aferição, de 

forma a garantir a maior 

previsibilidade e impessoalidade 

possível” (inciso I do §1º). 

 

Já o §2º especifica que, “[p]ara os fins 

administrativos, controladores e 

judiciais, consideram-se plenamente 

atendidos pela administração pública 

os requisitos previstos no inciso II 

do caput deste artigo, quando a 

advocacia pública, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, nos limites da respectiva 

competência, tiver previamente 

analisado o ato de que trata o §1º deste 

artigo”. E o §4º determina que o dever 

instituído pelo inciso II do artigo 4º-

A “aplica-se exclusivamente ao ato de 

lavratura decorrente de infrações 

referentes a matérias nas quais a 

atividade foi considerada de baixo ou 

médio risco, não se aplicando a órgãos 

e a entidades da administração pública 

que não a tenham assim classificado, de 

forma direta ou indireta”. 

 

Antes de passar a algumas reflexões, 

cabe um “grito” de entusiasmo: o 

histórico legislativo mais recente indica 

que o direito administrativo 

sancionador (DAS) parece estar 
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passando por um movimento profícuo 

de positivação de normas que, embora 

esparsas, iluminam sua compreensão e 

aplicação. São disposições que ora 

veiculam princípios gerais norteadores, 

ora estabelecem regras a serem 

observadas pela Administração Pública 

sancionadora como condição de 

validade de sua atividade. Nesse sentido, 

veja-se a Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) e seus artigos 

22, §§2º e 3º e 26, assim como a Nova 

Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei nº 14.133/2021), 

cujo artigo 156, §1º remete 

especificamente ao dever de dosimetria. 

 

Aos poucos, vai-se organizando um 

microssistema disciplinador da atuação 

da Administração Pública sancionadora, 

com preceitos que contribuem para 

formar uma compreensão jurídica 

coletiva quanto aos fundamentos de 

validade e ao modus operandi desse 

braço de atuação do Poder Público no 

Estado Democrático de Direito. Isso 

propicia maior racionalidade e 

segurança jurídica na atuação das 

autoridades, e foram esses objetivos que 

a Lei nº 14.195/2021 mirou [1]. 

 

Qual o sentido e o alcance, portanto, das 

novas disposições legais? Primeiro, 

trata-se de comandos aplicáveis à 

Administração Pública ordenadora que, 

a princípio, não se estendem às relações 

contratuais da administração. Isso 

significa que o direito sancionador 

aplicável, e.g., a licitações e contratos 

permite punir com base em termos 

subjetivos e abstratos? Certamente que 

não. 

 

A predeterminação normativa é parte da 

legalidade aplicável a esse ramo do 

direito. O particular – contratado ou não 

– precisa saber como se comportar para 

somente ser punido se agir de modo 

diverso, seja no cumprimento das 

ordenações estatais, seja no 

cumprimento de obrigações decorrentes 

de vínculos negociais. Punição baseada 

em subjetivismo e abstração é 

voluntarista, arbitrária e contrária ao 

Estado de Direito. O que o dispositivo 

inserido na Lei da Liberdade Econômica 

fez, beneficamente, foi positivar para um 

braço sancionatório do Estado 

importante princípio geral do DAS. Mas 

isso não quer dizer que outros braços 

estejam liberados. 

 

Segundo: pode-se afirmar que, a partir 

da vigência do artigo 4º-A da Lei da 

Liberdade Econômica, termos 

subjetivos e abstratos passaram a ser 

proibidos na atividade sancionatória 

ordenadora? Não. Em rigor, eles são 

inevitáveis no Direito e muitas vezes 

estão presentes na tipificação legal de 

condutas, sempre que a caracterização 

do ilícito depender do desenrolar 

concreto de circunstâncias fáticas. O que 

passou a ser proibido é punir com base 

única e exclusivamente nesses conceitos. 

Incide, aqui, o dever de regulamentação, 

pelo qual os órgãos e entidades 

competentes deverão densificar 

comandos gerais constantes da lei, a fim 

de criar um ambiente de previsibilidade, 

estabilidade e segurança jurídica aos 

administrados. 

 

Terceiro: qual a técnica a ser utilizada 

para definir esses conceitos subjetivos e 

abstratos? O próprio §1º do artigo 4º-A 

dá uma dica: ele aponta para a descrição 

das hipóteses de aplicação desses 

conceitos, o que é uma estratégia 

possível de delimitação do âmbito de sua 

aplicação. 

 

Por exemplo: se a lei previu que comete 

infração quem perturbar a ordem 

pública, a regulamentação poderá 

delimitar esse tipo fixando que se 
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entende por perturbação da ordem 

pública a prática das condutas A, B, C e 

D. Essa lista reduz os riscos de 

arbitrariedade mediante a 

autovinculação administrativa quanto à 

interpretação do conceito jurídico 

indeterminado. E, ainda que tais 

hipóteses sejam elencadas em um rol 

apenas exemplificativo, a mera 

descrição de possíveis condutas 

enquadráveis no conceito permite uma 

margem de segurança mais precisa aos 

administrados quanto às possíveis zonas 

de interpretação do dispositivo. 

 

Quarto: o “juízo subjetivo” a que se 

refere o inciso I do §1º do artigo 4º-A 

pode (ou deve) ser tratado como 

sinônimo de discricionariedade? Nos 

parece que sim – caso contrário, seria 

voluntarismo. Assim, o legislador 

reconheceu que, por vezes, será 

imprescindível um juízo por parte do 

administrador de densificação do 

conceito abstrato no caso concreto, à luz 

das suas peculiaridades e das 

possibilidades do ordenamento jurídico. 

E estabeleceu que, nesses casos, tratados 

como excepcionais, o regulamento 

deverá determinar, ao menos, o 

procedimento para aferição desse juízo. 

Preserva-se o espaço discricionário que 

é mesmo inevitável nas atividades 

administrativas, mas se ratifica que esse 

não é um espaço alheio ao Direito e à 

possibilidade de controle. 

 

Quinto: nesses casos em que não for 

possível densificar ex ante, via 

regulamento, os conceitos subjetivos e 

abstratos, de modo que a autoridade 

administrativa deverá fazer uso de juízos 

subjetivos (rectius: discricionários) em 

sua decisão, como poderá ser 

estabelecido o procedimento adequado a 

ser seguido? Procedimento, neste caso, 

pode ser tido como sinônimo de 

motivação? Não. Deve ser mais do que 

isso. Caso contrário, o legislador teria 

remetido apenas à motivação. 

Procedimento, como se sabe, é um 

conjunto encadeado de atos que levam a 

uma escolha ou decisão final, dentro do 

qual a motivação é uma das etapas. A lei, 

portanto, remeteu no inciso I do §1º do 

artigo 4º-A da Lei da Liberdade 

Econômica à necessidade de previsão no 

regulamento do rito a ser perseguido 

rumo a essa decisão final (e.g., quais os 

órgãos/autoridades competentes; 

prazos; elementos a serem considerados 

e outras variáveis). Sem dúvida, trata-se 

de um avanço. 

 

Sexto: o que o parágrafo 2º do artigo 4º-

A quis dizer? Esse dispositivo estabelece 

que, quando a advocacia pública tiver 

previamente se manifestado sobre o ato 

regulamentar definidor dos critérios 

claros, objetivos e previsíveis, considera-

se plenamente atingido o dever da 

autoridade competente de não lavrar 

autos de infração e sancionar com base 

em conceitos subjetivos e abstratos. Mas 

essa presunção pode/deve ser tida como 

absoluta? Nos parece que não. De toda 

forma, a autoridade sancionatória estará 

isenta de responsabilidade, ainda que o 

ato regulamentar seja insuficiente. E o 

advogado público apenas poderá ser 

responsabilizado se tiver agido com dolo 

ou erro grosseiro, a teor do artigo 28 da 

LINDB. 

 

Por fim:  o §4º afasta a exigência do 

inciso II do caput para atividades 

classificadas como de alto risco. Qual a 

racionalidade dessa exclusão? Veja-se 

que, na Lei da Liberdade Econômica, as 

atividades de alto risco foram 

excepcionadas também do dever 

constante do inciso IV do artigo 4º 

(segundo o qual é dever da AP evitar o 

abuso do poder regulatório, de maneira 

a redigir enunciados que impeçam ou 

retardem a inovação e a adoção de novas 
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tecnologias, processos ou modelos de 

negócio, salvo quanto a atividades de 

alto risco). 

 

Neste caso, do que se infere, quis o 

legislador ponderar a liberdade de 

iniciativa com o princípio da precaução, 

de modo que a liberdade plena não leve 

a modelos de negócios nocivos à saúde, 

ao meio ambiente ou à segurança 

pública, por exemplo. O §4º do artigo 

4º-A parece repetir essa ponderação: 

quanto a atividades de alto risco, o poder 

sancionatório da Administração Pública 

seria mais “livre”, i.e., menos sujeito a 

categorizações objetivas e mesmo ao 

dever de procedimentalização, em 

situações nas quais os riscos geridos pelo 

Estado seriam mais sérios. 

 

Eis a pergunta que se coloca: neste caso, 

a ponderação faz sentido? A nosso ver, a 

resposta é negativa, ao menos em 

princípio. É possível conciliar a 

ordenação e sancionamento de 

atividades de alto risco por meio de 

regulamentos administrativos, 

categorizações mais objetivas (ainda que 

ainda haja uma abertura para 

conformação nos casos concretos) e 

deflagração de procedimentos que 

garantam segurança jurídica ao 

particular. Fato é que, nesses casos, a 

Administração deve buscar a 

concordância prática entre precaução e 

segurança jurídica. Atividades de alto 

risco não podem servir como subterfúgio 

para a arbitrariedade estatal. 

 
  
[1] Justamente por se tratar de uma 

norma de sobredireito do microssistema 

do DAS, entende-se que, conquanto o 

legislador não tenha incluído 

expressamente o artigo 4º-A no rol de 

normas gerais de direito econômico 

previsto no artigo 1º, §4º da Lei da 

Liberdade Econômica, o novo 

dispositivo também deve ser aplicado 

para os demais entes da Federação, para 

além da União Federal. 
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