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Brasil 

Venda no varejo brasileiro cai 
1,3% em setembro, mais que 
o previsto 
 
Recuo segue baixa de 4,3% em agosto, 
conforme o IBGE 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — 
Rio 
11/11/2021 09h30  Atualizado há 54 
minutos 
 

 
Marcello Casal JrAgência Brasil 

 

O volume de vendas no varejo caiu 

1,3% em setembro, em relação ao mês 

anterior, na série com ajuste sazonal, 

segundo a Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC), divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) nesta quinta-feira. É o maior 

recuo para o mês de toda a série histórica 

da pesquisa, iniciada em 2000. Em 

agosto, houve baixa de 4,3% (dado 

revisado de uma queda de 3,1% 

divulgada anteriormente). 

 

“A queda de 1,3% em setembro é a maior 

de toda a série da pesquisa para o mês e 

se equipara ao recuo de 1% em setembro 

de 2018”, disse o gerente da pesquisa, 

Cristiano Santos. A série com ajuste 

sazonal, frente ao mês anterior, tem 

mostrado volatilidade ao longo da 

pandemia, afirma ele, diante da nova 

estrutura da economia. “Tem um fator, 

sim, que é essa nova estrutura da 

economia como um todo, que ainda não 

conhece. Quando passa por um período 

de dessazonalização, há toda uma 

revisão para trás.” 

 

O recuo de setembro foi maior do que o 

estimado pela mediana das expectativas 

de 27 consultorias e instituições 

financeiras ouvidas pelo Valor Data, 

de decréscimo de 0,6%, com intervalo de 

projeções de queda de 1,8% a avanço de 

2,1%. 

 

Na comparação com setembro de 2020, 

o varejo restrito caiu 5,5%, também mais 

do que o esperado, que era decréscimo 

de 3,9%. 

 

O comércio restrito acumula alta de 

3,9% em 12 meses até setembro e de 

3,8% nos primeiros nove meses de 2021. 

 

A receita nominal do varejo acumulou 

queda de 0,2% em setembro, frente ao 

mês anterior. Na comparação com 

setembro de 2020, houve alta, de 8,3%. 

 

No varejo ampliado, que inclui as vendas 

de veículos e motos, partes e peças, e 

material de construção, o volume de 

vendas diminuiu 1,1% na passagem 

entre agosto e setembro, já descontados 

os efeitos sazonais. Os analistas de 22 

bancos e consultorias esperavam 

estabilidade, segundo a mediana. As 

estimativas iam de baixa de 2,5% a 

elevação de 0,7%. Em agosto, a queda foi 

de 3%, dado revisado (-2,5% divulgado 

originalmente). 

 

Perante setembro de 2020, o volume de 

vendas do varejo ampliado encolheu 

4,2%. A expectativa, pelo Valor Data, 

era de queda de 2,4%, segundo a 

mediana das projeções. 
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Já a receita nominal do varejo ampliado 

avançou 0,3% em setembro, frente a 

agosto, na série com ajuste sazonal. Na 

comparação com setembro do ano 

anterior, houve expansão, de 10,6%. 

 

Atividades 
 
As vendas do comércio recuaram em seis 

das oito atividades pesquisadas no 

varejo restrito no mês em setembro. 

Ante setembro de 2020, foram sete das 

oito atividades com queda. 

 

Na passagem do oitavo para o nono mês 

de 2021, houve predominância de taxas 

negativas em equipamentos e material 

para escritório, informática e 

comunicação (-3,6%), móveis e 

eletrodomésticos (-3,5%), combustíveis 

e lubrificantes (-2,6%), outros artigos de 

uso pessoal e doméstico (-2,2%), 

hipermercados, supermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumo (-

1,5%) e tecidos, vestuário e calçados (-

1,1%). 

 

Por outro lado, duas atividades 

apresentaram estabilidade: livros, 

jornais, revistas e papelaria (0,0%) e 

artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 

(0,1%). 

 

No comércio varejista ampliado, a 

atividade de veículos, motos, partes e 

peças registrou baixa de 1,7% em 

setembro, após aumento de 0,3% um 

mês antes. Já material de construção 

caiu 1,1%, seguindo decréscimo de 1,2% 

em agosto. 

 

Em relação a setembro de 2020, houve 

sete taxas negativas das oito atividades 

pesquisadas: móveis e eletrodomésticos 

(-22,6%), equipamentos e material para 

escritório, informática e comunicação (-

14,8%), outros artigos de uso pessoal e 

doméstico (-6,9%), combustíveis e 

lubrificantes (-4,0%), hipermercados, 

supermercados, produtos alimentícios, 

bebidas e fumo (-3,7%), livros, jornais, 

revistas e papelaria (-3,4%) e tecidos, 

vestuário e calçados (-0,1%). O único 

setor em alta foi artigos farmacêuticos, 

médicos, ortopédicos, de perfumaria e 

cosméticos (4,3%) 

 

Das 27 unidades da federação, 25 

apresentaram queda no volume de 

vendas de agosto para setembro, com 

destaque para Mato Grosso do Sul (-

3,9%), Santa Catarina (-3,6%) e Rio 

Grande do Norte (-3,4%). No campo 

positivo, figuram duas das 27 unidades 

da federação: Acre (0,4%) e Mato Grosso 

(0,2%). 

 

No comparativo com setembro de 2020, 

houve recuo no volume de vendas em 26 

das 27 unidades da federação. Chamam 

atenção os resultados de Maranhão (-

2,3%), Sergipe (-11,9%) e Rondônia (-

11,8%). O único crescimento foi do 

Espírito Santo (4,4%). 

 

Revisões 
 
Além das revisões no desempenho do 

varejo em agosto, o IBGE também 

comunicou mudança no dado de julho. 

No varejo restrito, as vendas subiram 

3,1% naquele mês, em vez de 2,7%. No 

caso do varejo ampliado, a alta de julho 

passou de 1,1% para 1,4%. 

 

Os dados da série com ajuste sazonal da 

pesquisa têm registrado revisões 

significativas desde o ano passado. 

Segundo tem afirmado o gerente da 

PMC, Cristiano Santos, a pandemia 

provocou uma mudança no padrão de 

consumo, que ajuda a explicar as 

revisões mais fortes. 

 

A ausência do carnaval e o início de 

vendas de ovos de Páscoa no mês de 
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janeiro têm sido alguns exemplos 

citados por ele para explicar essas 

alterações. 

 

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

2021/11/11/venda-no-varejo-brasileiro-

cai-13percent-em-setembro-mais-que-

o-previsto.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Alta do risco Brasil trava 
captações externas 
 
Questão fiscal se soma ao aumento das 
taxas dos Treasuries e atrapalha 
emissões 
 
Por Lucinda Pinto e Mônica 
Scaramuzzo — De São Paulo 
11/11/2021 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Gustavo Siqueira, do Morgan Stanley: 

“A janela não fechou, pode ter alguma 

atividade, mas o preço será mais alto” — 

Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

A piora das condições fiscais no Brasil 

teve impacto no mercado de captações 

externas, esfriando a disposição das 

empresas em seguir com operações 

neste fim de ano. O aumento do risco 

Brasil pressiona o custo das emissões de 

companhias brasileiras no exterior, 

levando nomes que já estavam 

preparados para fazer ofertas de bônus a 

adiar os planos ou, em alguns casos, 

optar por emitir dívida local, casos de 

Rumo, Ultra e Movida. 

 

Este foi um ano forte para o mercado de 

dívida internacional, afirma Gustavo 

Siqueira, responsável pela área de 

mercados de capitais de renda fixa do 

Morgan Stanley. Com isso, os 

investidores já estavam bastante 

expostos a Brasil, o que se traduziu em 

uma piora no desempenho desses papéis 

no mercado secundário mesmo antes 

das notícias negativas vindas do campo 

fiscal. 

 

Mas, segundo o executivo, nas últimas 

seis semanas houve uma deterioração 

adicional, com um impacto entre 0,4 a 

0,5 ponto percentual no preço dos 

títulos negociados no mercado 

secundário, refletindo o aumento das 

incertezas diante das ameaças ao teto de 

gastos. “A janela não fechou, pode ter 

alguma atividade, mas o preço será mais 

alto”, afirma. 

 

Para Claudio Matos, responsável por 

mercado de capitais e renda fixa no Citi 

no Brasil, o comportamento recente dos 

Treasuries também teve impacto na 

decisão das empresas de emitir bônus. O 

juro da T-note de 10 anos, que estava em 

1,30% em setembro, atingiu 1,68% no 

dia 3 e, agora, oscila perto de 1,48%. 

 

Esse movimento tem a ver com a 

percepção de que o Federal Reserve 

poderá começar a subir as taxas de juros 

já no próximo ano em resposta ao 

quadro de inflação alta. “O ajuste de 

expectativas de juros no mercado 

internacional mexeu com os preços no 

mercado secundário de bonds e a 

consequência foi uma reprecificação das 

operações que estavam para sair”, diz 

Matos. 

 

Preços mais baixos no mercado 

secundário e aumento das taxas do 

Treasuries são dois fatores que 

encarecem as operações. No segmento 

de dívida, quando o preço de um papel 

cai, o yield (rendimento) sobe - ou seja, 
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os investidores cobram taxas maiores 

conforme o título perde valor. Isso 

acontece, por exemplo, quando a 

percepção de risco sobre o país ou a 

empresa emissora piora. Ao mesmo 

tempo, como os títulos do Tesouro 

americano são a referência de preço para 

todo o mercado de bônus, se as taxas 

deles sobem, as das emissões 

consequentemente aumentam também. 

 

Assim, já que boa parte das companhias 

está bem capitalizada, muitas devem 

esperar por melhores condições. 

“Muitas viriam a mercado com o 

objetivo de alongar dívida. É natural que 

quem viria a mercado em condições 

oportunísticas adie a operação.” 

 

Segundo uma fonte que acompanha o 

mercado de dívida, havia três emissões 

de menor porte - entre US$ 300 milhões 

a US$ 500 milhões - e outras quatro de 

volumes até US$ 1 bilhão engatilhadas 

para ser lançadas nas próximas 

semanas, e que foram seguradas por 

causa da piora de humor. 

 

Ao mesmo tempo, companhias que não 

são exportadoras e faturam em reais não 

têm na emissão de dívida em dólar uma 

escolha óbvia para qualquer situação, e 

já começam a reconsiderar o mercado 

local de dívida como opção em termos de 

custo. 

 

Mesmo com a alta dos juros, a forte 

demanda por parte dos investidores, que 

estão saindo da bolsa em busca de ativos 

de renda fixa, tem garantido boas 

condições para os emissores no mercado 

brasileiro. Isso se vê inclusive para 

operações com prazos mais longos, de 

até dez anos. 

 

A Rumo captou neste ano cerca de R$ 5 

bilhões com quatro emissões de 

debêntures no mercado interno. 

Segundo Gustavo Marder, diretor de 

tesouraria e relações com investidores 

da empresa de infraestrutura do grupo 

Cosan, a decisão foi tomada com base 

nos custos. “Antes era mais vantajosa 

fazer operação só de curto prazo aqui. 

Mas mudou”, disse o executivo. As 

captações foram feitas entre abril e 

outubro deste ano e ficaram, em média, 

a 109% do CDI ante de 120% a 125% do 

CDI com o hedge em dólar. Um dos 

títulos tem prazo de até 15 anos. 

 

Marder ressalta que, por ser uma 

empresa de infraestrutura, é importante 

o grupo diversificar suas fontes de 

financiamento e, até um passado 

recente, era comum fazer emissão de 

títulos fora. A companhia tem 

investimentos deste ano até 2025 

projetados entre R$ 16 bilhões e R$ 18 

bilhões. A construção da malha 

rodoferroviária de Rondonópolis (MT) a 

Lucas do Rio Verde (MT) terá aportes de 

R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões. 

 

Segundo o executivo, o caixa da Rumo 

está em cerca de R$ 10 bilhões - duas 

vezes maior do volume com que costuma 

operar. A companhia também quer 

evitar acessar ao mercado de dívidas em 

2022, ano de eleição presidencial, 

tradicionalmente mais volátil. 

 

A Movida também fez captações neste 

ano e está em curso com outra emissão 

de dívida para deixar o caixa mais 

robusto para o ano que vem, apurou 

o Valor. Uma fonte a par do assunto 

afirma que a empresa optou por 

emissões locais para dívidas de curto 

prazo. Nas mais longas, a alternativa 

ainda é no exterior. O Ultra, dono da 

rede de postos Ipiranga, também está 

recorrendo a emissões locais, por conta 

dos menores custos, para rolagem de 

dívidas, segundo fontes. Procurados, 
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Movida e Ultra não se pronunciaram 

sobre o assunto. 

 

A necessidade de reforçar o caixa antes 

do período eleitoral vinha contribuindo 

para o forte movimento do mercado de 

captações externas que se observava até 

o terceiro trimestre deste ano. Segundo 

levantamento do Morgan Stanley, foram 

realizadas 43 operações, somando US$ 

26,5 bilhões, nos dez primeiros meses de 

2021. Em igual período do ano passado, 

foram 30 emissões, com volume de US$ 

23 bilhões. 

 

Para Matos, do Citi, ainda podem 

ocorrer emissões até, no máximo, a 

segunda semana de dezembro, mas 

serão poucas. “O mercado não está 

fechado e, eventualmente, [as empresas] 

]podem ir”, afirma. De todo modo, o 

executivo diz acreditar que, com esse 

cenário, o primeiro trimestre do ano que 

vem deve ter uma atividade forte. Isso 

porque será a última janela possível 

antes de um período de maior 

volatilidade, tanto por causa da eleição 

no Brasil quanto pelo ajuste mais forte 

dos juros americanos. “Com esse 

adiamento, algumas emissões ficarão 

represadas e outras já estão sendo 

planejadas para esse período”, afirma. 

 

https://valor.globo.com/financas/notic

ia/2021/11/11/alta-do-risco-brasil-

trava-captacoes-externas.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras propõe 
quadruplicar preço do gás 
natural 
 
Distribuidoras informam que vão 
recorrer ao Cade contra o aumento 
sinalizado pela estatal em 2022 
 
Por André Ramalho — Do Rio 
11/11/2021 05h00  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Para diretor da Abegás, Marcelo 

Mendonça, estatal exerce poder 

dominante — Foto: Divulgação 

 

A Petrobras propôs aumentar, entre 

duas e quatro vezes, o preço do gás 

natural em 2022, nos novos contratos 

que a estatal está negociando com as 

concessionárias estaduais, segundo a 

Associação Brasileira das Empresas 

Distribuidoras de Gás Canalizado 

(Abegás). A entidade pretende entrar 

com uma representação no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade), contra a petroleira, e pede que as 

bases dos contratos vigentes sejam 

mantidas. 

 

O ano de 2022 deve marcar a entrada de 

novos fornecedores de gás no Brasil: 

Shell e Petrorecôncavo assinaram 

contratos com a Copergás (PE) e Potigás 

(RN), respectivamente, enquanto outras 

quatro empresas (Compass, Equinor, 

Galp e Origem) estão em negociações 

finais com outras concessionárias do 

Nordeste, por exemplo. A abertura do 

setor, porém, deve ser ofuscada pelos 

novos termos da Petrobras, na avaliação 

de analistas. 

 

Estatal esclarece que negociações 

levam em conta disponibilidade e 

que há inflação de preço do GNL 

no mercado global 

 

A expectativa é que algumas 

distribuidoras consigam repassar aos 

consumidores os ganhos obtidos com 

melhores condições contratuais 

negociadas com os novos fornecedores. 

Na maioria dos Estados, porém, a 

Petrobras ainda é a principal alternativa 

de suprimento e, nesses casos, a 

previsão é de que haja um aumento 

expressivo nas tarifas em 2022 - na 

contramão do “choque de energia 

barata” prometido pelo governo com a 

abertura do setor. 

 

Segundo a Abegás, a Petrobras 

apresentou propostas de contrato com 

diferentes prazos de validade e valores. 

Para os acordos mais curtos, de seis 

meses a um ano, o aumento proposto 

pode ser de até quatro vezes, 
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aproximando os preços internos da 

realidade das cotações internacionais de 

gás natural liquefeito (GNL) - que têm 

sido bastante pressionados pela crise 

energética da China e Europa. Com isso, 

o preço da molécula do gás praticado 

pela estatal, no país, de US$ 8 o milhão 

de BTU (unidade térmica britânica), 

pode subir para níveis de US$ 35 o 

milhão de BTU no início do ano que vem. 

Nos contratos mais longos, de quatro 

anos, o preço do gás pode dobrar. 

 

O Valor apurou que, nos contratos mais 

longevos, a Petrobras ofereceu uma 

opção de diferimento. Dessa forma, as 

distribuidoras poderão diluir o aumento 

esperado para 2022 ao longo dos anos 

seguintes. De acordo com uma fonte da 

estatal, a expectativa é que, de fato, haja 

um pico nos preços no início do ano que 

vem, mas que os valores cobrados 

voltem a ceder ainda em 2022, à medida 

em que o mercado global se normalize. 

 

“Um contrato desse tipo [de mais longo 

prazo] fecharia o mercado por mais 

quatro anos, impediria a abertura do 

mercado. É uma condição que 

preocupa”, afirma o diretor de estratégia 

e mercado da Abegás, Marcelo 

Mendonça. 

 

A maior parte do volume das 

concessionárias para 2022 está 

descontratada. As empresas estão numa 

corrida para fechar novos contratos. 

Mendonça estima, no entanto, que os 

novos fornecedores teriam condições de 

atender, nesse momento, no máximo, 5 

milhões de metros cúbicos diários 

(m3/dia) - cerca de 12,5% de toda a 

demanda não térmica das distribuidoras 

em outubro. Ou seja, mesmo com a 

entrada de novos atores, as 

concessionárias seguem dependentes da 

Petrobras. 

Uma fonte da estatal, no entanto, alega 

que, em função da venda de campos 

produtores e do arrendamento do 

terminal de GNL da Bahia, a companhia 

tem hoje uma capacidade mais limitada 

de suprimento e depende mais do GNL 

importado para abastecer o mercado. O 

volume hoje nas mãos de terceiros, por 

outro lado, é suficiente para atender à 

fatia de mercado aberta pela estatal. 

 

O presidente da Gas Energy, Rivaldo 

Moreira Neto, afirma que o aumento dos 

preços da estatal reflete o choque de 

preços globais do GNL - que responde 

por 25% do mix de fontes da estatal. A 

empresa tem sido pressionada pelos 

altos custos com importação, para 

suprimento das térmicas. 

 

“A Petrobras tem um argumento 

econômico forte. O custo de 

oportunidade dela é alto e não há 

perspectiva de redução dos preços 

globais. É natural que quem vende gás 

queira se precaver dos riscos nesse 

momento, olhando pela perspectiva 

econômica. Por outro lado, 

politicamente, qualquer elevação 

substancial dos preços naturalmente vai 

encontrar uma resistência muito grande, 

porque já não estamos vindo de uma 

condição boa de competitividade no 

preço do gás”, disse o consultor. 

 

A Petrobras esclareceu que as 

negociações consideram a 

disponibilidade de gás da companhia e 

que, em função dos compromissos com 

o Cade, “as ofertas de gás pela Petrobras 

são restritas, observando as efetivas 

disponibilidades da companhia”. A 

estatal alega ainda que a importação de 

GNL é indispensável para atendimento 

ao mercado previsto para 2022, e aos 

compromissos assumidos. 
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“A Petrobras reforça seu compromisso 

em oferecer às distribuidoras de gás 

natural mecanismos contratuais para 

reduzir a volatilidade e conferir mais 

previsibilidade aos preços do produto, 

mantendo o alinhamento com o 

mercado internacional. Neste sentido, a 

companhia está negociando novas 

modalidades de contratos de gás natural 

no âmbito das chamadas públicas.” 

 

Moreira Neto afirma que os ganhos 

obtidos pelas distribuidoras, nas 

negociações dos contratos com os novos 

fornecedores, podem ser ofuscados. Isso 

porque as tarifas dos contratos 

extraordinários de acesso aos gasodutos 

ficaram acima do esperado pelos agentes 

e porque, em alguns casos (como o da 

Copergás), a Petrobras segue como 

responsável por complementar os 

volumes das concessionárias, junto com 

os novos entrantes - o que deve atenuar, 

ou até mesmo anular, os ganhos com as 

condições dos acordos com terceiros. 

“Podem haver casos muito pontuais [de 

ganho de competitividade], mas acredito 

que nesses casos, no limite, [os novos 

fornecedores] vão contribuir mais para 

segurar uma alta dos preços do que 

efetivamente reduzi-los.” 

 

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

cia/2021/11/11/petrobras-propoe-

quadruplicar-preco-do-gas-

natural.ghtml   

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/11/petrobras-propoe-quadruplicar-preco-do-gas-natural.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/11/petrobras-propoe-quadruplicar-preco-do-gas-natural.ghtml
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/11/petrobras-propoe-quadruplicar-preco-do-gas-natural.ghtml
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Empresas 

Wilson Sons: Lucro líquido de 
controladores cai 38,8% no 3º 
tri, para R$ 32,37 milhões 
 
As receitas da companhia avançaram 
14,7% no período, para R$ 543,9 
milhões, pelo aumento de operações 
especiais na unidade de rebocadores e 
do avanço da divisão de logística 
internacional 
 
Por Taís Hirata, Valor — São Paulo 
11/11/2021 10h58  Atualizado há 48 
minutos 

 
A Wilson Sons registrou lucro 

líquido de R$ 32,4 milhões (atribuído 

aos controladores) no terceiro trimestre 

deste ano, uma redução de 38,8% na 

comparação com igual período de 2020. 

 

As receitas da companhia avançaram 

no período, chegando a R$ 543,9 

milhões, uma alta de 14,7%. 

O Ebitda (lucro antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização) 

também cresceu 14,5%, para R$ 234,8 

milhões. 

 

A melhora no faturamento é resultado 

do maior número de operações especiais 

na unidade de rebocadores, do aumento 

de receitas de armazenagem dos 

terminais de contêineres e do avanço das 

exportações e importações na divisão de 

logística internacional. 

 

Já as despesas totais tiveram 

aumento de 15,5%, impulsionadas pelo 

maior custo de aluguel, combustíveis e 

lubrificantes. 

 

A queda no lucro líquido foi resultado 

principalmente de efeitos cambiais. 

Excluindo esses impactos, a Wilson Sons 

teria apresentado aumento no lucro 

líquido de 47%, para R$ 66,3 milhões, 

segundo a empresa. Em dólares, porém, 

o lucro foi de US$ 6,6 milhões, uma 

queda anual de 34,8%. 

 

 
Terminal logístico da Wilson, Sons em 

Salvador (BA), onde a empresa foi 

fundada. — Foto: Divulgação/ 

Wilson.Sons 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2021/11/11/wilson-sons-lucro-
liquido-de-controladores-cai-
388percent-no-3o-tri-para-r-3237-
milhoes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/11/wilson-sons-lucro-liquido-de-controladores-cai-388percent-no-3o-tri-para-r-3237-milhoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/11/wilson-sons-lucro-liquido-de-controladores-cai-388percent-no-3o-tri-para-r-3237-milhoes.ghtml
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Legislação 

STF decide pela 
constitucionalidade do FAP 
 
Fator impacta no cálculo dos Riscos 
Ambientais do Trabalho, que cobre os 
custos da Previdência Social com 
vítimas de acidentes de trabalho ou 
doenças ocupacionais 
 
Por Joice Bacelo — Rio 
11/11/2021 11h26  Atualizado há 22 
minutos 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu pela constitucionalidade do 

Fator Acidentário de Prevenção (FAP), 

que incide sobre a folha de salários. Esse 

índice é calculado com base no registro 

de acidentes de cada empresa. Pode 

diminuir à metade ou dobrar as 

alíquotas do RAT, os Riscos Ambientais 

do Trabalho — nova denominação para 

o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). 

 

Esse tema estava em julgamento no 

Plenário Virtual da Corte e foi concluído, 

na noite de ontem, de forma unânime. 

 

Dois processos foram analisados. Um 

deles, ADI 4397, havia sido apresentada 

pela Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) no ano de 2010. O outro, RE 

677725, que tem como parte o Sindicato 

de Indústrias Têxteis do Rio Grande do 

Sul (Sitergs). 

 

A CNC questionava o fato de a 

administração tributária 

poder aumentar em até seis vezes as 

alíquotas do RAT por um simples ato 

administrativo. Já o Sitergs argumentou 

aos ministros que os critérios do FAP 

não são transparentes e que a 

metodologia apresenta falhas e 

incoerências. 

 

O FAP funciona como um modulador. É 

usado para calcular o valor que uma 

empresa precisa pagar para cobrir os 

custos da Previdência Social com 

vítimas de acidentes de trabalho ou 

doenças ocupacionais. Varia entre 0,5 e 

2. 

 

 
Ministro Dias Toffoli em sessão plenária 

— Foto: Foto: Fellipe Sampaio 

/SCO/STF 

 

Essa variação depende dos registros de 

cada companhia: a frequência com que 

ocorrem os acidentes de trabalho, o 

custo dos benefícios por afastamento 

que foram cobertos pelo INSS e a 

gravidade das ocorrências. 

 

A Receita Federal divulga o FAP de cada 

empresa no mês de setembro e abre 

prazo, de 1º a 30 de novembro, para que 

as empresas apresentem as 

contestações. O cálculo teve como base 

os registros dos anos de 2019 e de 2020. 

 

A empresa tem que utilizar o seu índice 

como um multiplicador do SAT, que tem 

alíquotas de 1%, 2% e 3% sobre a folha 

de salários. Com a aplicação do FAP, 

portanto, as alíquotas finais do SAT 

podem variar entre 0,5% e 6%. 

 

O ministro Dias Toffoli, relator da 

ADI, considerou que esse mecanismo 

funciona como estímulo: caso a 
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empresa queira reduzir a alíquota 

individual da contribuição, deverá 

empreender esforços para efetivamente 

diminuir ou até eliminar os riscos de 

acidentes do trabalho. 

 

Para Toffoli, o mecanismo vai ao 

encontro da equidade ao atribuir, a 

título de contribuição para o SAT, 

alíquota individual mais elevada à 

empresa cujos trabalhadores estejam 

sujeitos a mais ou maiores riscos de 

acidente do trabalho cobertos pelo 

seguro, e atribuir alíquota individual 

menor à empresa cujos trabalhadores 

estejam sujeitos a menos ou menores 

riscos desse tipo. 

 

O ministro Luiz Fux, relator do recurso, 

votou no mesmo sentido. Ele citou no 

voto dados de memorial da Fazenda 

Nacional, nos quais se aponta o efeito 

prático da adoção da metodologia do 

FAP na política do seguro de acidentes 

de trabalho, o que pode ter contribuído 

para reduzir o número de 

incidentes. Além disso, destacou que o 

FAP não viola o princípio da legalidade. 

 

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

cia/2021/11/11/stf-decide-pela-

constitucionalidade-do-fap.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/11/stf-decide-pela-constitucionalidade-do-fap.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/11/stf-decide-pela-constitucionalidade-do-fap.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/11/11/stf-decide-pela-constitucionalidade-do-fap.ghtml
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Economia 

PEC dos Precatórios: 
Legislativo e Judiciário 
também poderão gastar mais 
se proposta passar no Senado. 
Veja quanto 
 
Mudança no teto de gastos vai 
beneficiar outros além do Executivo. 
MP é um dos órgãos que pretende usar 
folga fiscal para ampliar benefícios de 
servidores 
 
Manoel Ventura 
11/11/2021 - 04:30 / Atualizado em 
11/11/2021 - 10:10 
 

Mudança no teto de gastos pode 

beneficiar outros dois poderes Foto: 

Pablo Jacob / Agência O Globo / 26-05-

2021 

 

BRASÍLIA — Aprovada na noite desta 

terça-feira pela Câmara dos Deputados, 

a Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) que muda o pagamento dos 

precatórios vai abrir espaço no 

Orçamento do próximo ano não apenas 

para o Poder Executivo, caso seja 

confirmada pelo Senado. 

 

Ao mexer no teto de gastos (a regra 

impõe um limite para as despesas 

federais), o projeto também vai ampliar 

o limite disponível para os gastos de 

todos os outros Poderes federais. 

O teto de gastos impõe limites 

individuais de despesas para o Poder 

Executivo, o Poder Judiciário e o Poder 

Legislativo e o Ministério Público da 

União. Com a mudança no teto de 

gastos, cada um desses órgãos terá mais 

limite para gastar — e alguns dos 

poderes já se preparam para escolher 

onde destinar os recursos. 

 

O espaço extra de todos os poderes está 

sendo organizado pelo Ministério da 

Economia. A pasta de Paulo Guedes 

prepara o que é chamado tecnicamente 

de Mensagem Modificativa ao Projeto de 

Lei Orçamentária de 2022. 

 

Em discussão pelo Congresso, o 

Orçamento do próximo ano foi 

desenhado pelo governo sem considerar 

as regras da PEC dos Precatórios e sem 

espaço para um Auxílio Brasil de R$ 

400. Essas alterações serão feitas após a 

PEC eventualmente ser aprovada pelo 

Senado. 

 

A PEC dos Precatórios tem duas 

“pernas”. A parte que adia o pagamento 

de precatórios abre um espaço de R$ 

44,6 bilhões para 2022, destinado 

apenas ao Poder Executivo porque trata 

de despesas do governo. 

 

A outra perna, que muda a fórmula de 

cálculo do teto de gastos, vai abrir uma 

margem no Orçamento que dependerá 

da inflação fechada no fim do ano. Pelas 

contas do economista Guilherme 

Tinoco, considerando uma inflação de 

9,33% para este ano, a mudança no teto 

abre R$ 54 bilhões para o Poder 

Executivo e cerca de R$ 2,3 bilhões para 

os demais poderes. 

 

Ao GLOBO, o Ministério da Economia 

considera uma conta um pouco menor, 

de R$ 2 bilhões. Isso porque a pasta 

trabalha com uma inflação de 8,7% para 
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o ano, mas esse número ainda não é 

considerado a previsão oficial do 

ministério. 

 

— Vale lembrar que o número final do 

teto pode ter uma pequena variação, 

pois depende da confirmação do número 

fechado para a inflação do ano, que só 

sai em janeiro — ressalta Tinoco. 

 

Mesmo com o espaço incerto, os demais 

poderes estão encaminhando ao 

Ministério da Economia o que querem 

fazer com o dinheiro extra. 

 

O Ministério Público da União quer usar 

o espaço extra que terá em 2022 para 

pagar, entre outras despesas, benefícios 

para servidores, como assistência 

médica e odontológica. A Justiça do 

Trabalho quer usar seu orçamento para 

apreciação de causas. Já o Senado vai 

deixar o dinheiro reservado, sem 

destinação específica, sendo possível 

destinar os recursos ao longo do ano que 

vem. 

 

Veja a estimativa de quanto os Poderes 

vão poder gastar a mais em 2022 se a 

PEC for aprovada: 

 

Poder Executivo: 
 R$ 44,964 bilhões 

Poder Legislativo: 
 R$ 406 milhões 

Poder Judiciário: 
 R$ 1,397 bilhões 

Ministério Público da União: 
 R$ 213 milhões 

Defensoria Pública da União: 
 R$ 17,7 milhões 

 

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

acroeconomia/pec-dos-precatorios-

legislativo-judiciario-tambem-poderao-

gastar-mais-se-proposta-passar-no-

senado-veja-quanto-1-25272548   

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Quantidade de agências 
bancárias cai 10,8%, mas 
correspondentes aumentam 
nos últimos três anos, aponta 
BC 
 
Relatório aponta que 408 municípios 
são atendidos apenas por 
correspondentes bancários 
 
Gabriel Shinohara 
11/11/2021 - 10:23 / Atualizado em 
11/11/2021 - 10:47 
 

Em 2018, eram 21,2 mil agências 

bancárias no país, número que caiu para 

18,9 mil em 2020 Foto: AMANDA 

PEROBELLI / Reuters 

 

BRASÍLIA — Apesar de todos os 

municípios do país ainda contarem com 

pelo menos um ponto físico de 

atendimento para serviços financeiros, 

17,4 milhões de pessoas não têm acesso 

a uma agência bancária na sua região. A 

informação consta no Relatório de 

Cidade Financeira divulgado nesta 

quinta-feira pelo Banco Central (BC). 

 

O documento é elaborado a cada três 

anos e analisa o desenvolvimento da 

inclusão e educação financeira no país. 

Os dados do BC mostram uma redução 

no número de agências bancárias, mas 

um aumento significativo na quantidade 

de correspondentes e postos de 

atendimento no último triênio. 

 

Em 2018, eram 21,2 mil agências 

bancárias no país, número que caiu para 

18,9 mil em 2020, uma queda de 10,7%. 

 

Já o número de correspondentes subiu 

11,9%, de 118,4 mil para 210,6 mil em 

três anos, mesma trajetória dos postos 

de atendimento, que eram 15,9 mil em 

2018 e chegaram a 18 mil no ano 

passado. 

 

No total, o número de postos de 

atendimento subiram de 256 mil em 

2018 para 276,3 mil em 2020. No ano 

passado, 408 municípios eram 

atendidos apenas por correspondentes, 

como lotéricas e o Banco Postal. 

 

Segundo o relatório, a quantidade de 

agências bancárias se reduziu em 

cidades de todos os tamanhos, desde as 

com menos de 10 mil habitantes, até as 

metrópoles com mais de 1 milhão de 

pessoas. 

 

Por outro lado, a substituição desse 

atendimento vem ocorrendo de forma 

diferente. Nas cidades menores, com até 

50 mil pessoas, são os correspondentes 

bancários que ganham força, já em 

municípios maiores, é o número de 

postos de atendimento que cresce mais. 

 

Auxílio emergencial 
 
O documento também aponta que o 

auxílio emergencial impulsionou a 

inclusão das pessoas no sistema 

financeiro. Em 2020, o número de 

pessoas subiu quase 10%, 14 milhões de 

pessoas passaram a ter algum tipo de 

relação com bancos, cooperativas ou 

fintechs. 

 

Com isso, 96% dos adultos no país tem 

relacionamento com alguma instituição 
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financeira. Em 2017, o número era de 

85%. 

 

“Parcela relevante dessa expansão 

parece estar relacionada a outro fator de 

impacto na vida financeira dos 

brasileiros em 2020: o Programa de 

Auxílio Emergencial, que gerou efeitos 

relevantes para a cidadania financeira de 

seus beneficiários”, aponta. 

 

Para receber o auxílio, muitos 

beneficiários acabaram sendo 

cadastrados no aplicativo Caixa Tem, o 

que contribuiu para o número. Além 

disso, muitos passaram a ser clientes de 

instituições de pagamento, figura em 

que muitas fintechs são incluídas. 

 

Cidadania financeira concentrada 
 
O número de postos de atendimento é 

um dos fatores considerados no cálculo 

do Índice de Cidadania Financeira (ICF) 

do BC.  O objetivo é avaliar as regiões do 

país sobre o acesso das pessoas à 

educação financeira e aos serviços 

financeiros. 

 

No geral, o índice melhorou desde 2017, 

subiu de 43,4 para 45,1 no ano passado, 

mas as diferenças regionais se mantêm. 

O Distrito Federal e o estado de São 

Paulo obtiveram os melhores resultados 

e todos os outros estados do Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste ficaram acima da média 

nacional. 

 

No Norte e Nordeste, apenas o Sergipe 

registrou um resultado acima da média 

nacional. Nas três últimas posições 

ficaram Amapá, Amazonas e Pará. 

 

Pix 
 
Segundo o relatório, o Pix tem potencial 

de “alavancar” a inclusão financeira 

digital no país. Utilizando dados de 

março de 2021, o BC aponta que 34,9% 

da população adulta cadastrada no 

CadÚnico já tinha pelo menos uma 

chave Pix e 21,4% já havia enviado 

dinheiro pelo novo meio. 

 

Entre os beneficiários do Bolsa Família, 

o número é um pouco menor, 25,3% 

tinham chave Pix e 12,7% haviam 

utilizado para enviar recursos. 

 

O relatório aponta que apesar da adoção 

“razoável”, ainda há alguma diferença 

entre esses índices e os do restante da 

população brasileira, o que pode indicar 

um “caminho ainda a ser percorrido” 

para inclusão financeira da população de 

baixa renda. 

 

“O acesso a serviços financeiros digitais 

oferece oportunidades para superar 

alguns dos entraves da exclusão 

financeira, que podem estar 

relacionados a infraestrutura física de 

atendimento e altos custos. Há um 

enorme potencial de inclusão financeira 

digital por meio do Pix, com a oferta de 

transações financeiras rápidas, seguras, 

convenientes e de baixo custo”, aponta o 

documento. 

  

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

antidade-de-agencias-bancarias-cai-

108-mas-correspondentes-aumentam-

nos-ultimos-tres-anos-aponta-bc-

25272851  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Plano de privatização de 
porto no ES avança no TCU e 
abre caminho para novos 
leilões 
 
Quem arrematar a Codesa terá de 
desembolsar cerca de R$ 1 bilhão em 
investimentos, num contrato com 
duração de 35 anos; será a estreia das 
privatizações das companhias 
portuárias, um ensaio para o grande 
ativo da lista: o Porto de Santos 

 
Amanda Pupo, O Estado de S.Paulo 
11 de novembro de 2021 | 05h00 
 
BRASÍLIA - O processo que culminará 

na primeira desestatização portuária do 

País, da Companhia Docas do 

Espírito Santo (Codesa), avançou 

no Tribunal de Contas da União 

(TCU), que precisa liberar o projeto 

para o Executivo publicar o edital e 

realizar o leilão. 

O Estadão/Broadcast apurou que, 

durante as tratativas do governo junto à 

área técnica da Corte, o plano de 

privatização sofreu alterações para 

contar com mais reduções tarifárias, 

além de reforçar o modelo em que parte 

da outorga paga pela futura 

concessionária possa ser usada em 

investimentos no próprio porto. 

 

De acordo com fontes, o governo chegou 

a um novo valor para a principal tarifa 

desembolsada pelas companhias de 

navegação, com redução de 37% em 

relação à proposta inicial 

do Ministério da Infraestrutura - 

também menor que o valor pago hoje 

pelas empresas.  

Porto de Vitória, no Espírito Santo Foto: 

Codesa/ Reprodução 

 

Atualmente, a estimativa da tarifa de 

acesso aquaviário (conhecida como 

tabela 1) fica em torno de R$ 1,70 por 

tonelada de porte bruto (TpB) 

movimentada. A planilha inicial do 

governo, quando o projeto foi 

encaminhado para análise do TCU em 

agosto, previa o referencial de R$ 

1,24/TpB. Agora, o valor foi reduzido 

para R$ 0,79/TpB após revisões 

realizadas junto à unidade técnica do 

tribunal. 

 

O valor ainda poderá sofrer um ajuste 

para cima, em razão de uma mudança 

nas tabelas que irá desonerar outra 

tarifa. Os cálculos ainda estão sendo 

realizados, mas, mesmo com o 

rearranjo, a tarifa principal ainda deve 

ficar mais baixa que a inicialmente 

estipulada pelo governo no projeto de 

privatização. 

 

Plano de privatização 
 
O Ministério da Infraestrutura pretende 

realizar o leilão da Codesa, que 

administra os portos organizados de 

Vitória e Barra do Riacho, entre março e 

abril do próximo ano. Quem arrematar a 

companhia terá de desembolsar cerca de 

R$ 1 bilhão em investimentos, num 

contrato com duração de 35 anos. Será a 

estreia das privatizações das 

companhias portuárias públicas, um 

ensaio para o grande ativo da lista: o 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-da-infraestrutura
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Porto de Santos, maior complexo 

portuário da América Latina. 

 

Por ser a primeira desestatização 

encaminhada ao TCU, técnicos afirmam 

que ajustes e aprimoramentos no 

projeto eram esperados. A outorga 

mínima que a empresa ou o consórcio 

vencedor precisará desembolsar 

também passou por alterações após a 

chegada do plano no tribunal. Foi de R$ 

665,5 milhões para R$ 471,6 milhões. 

 

Em outubro, o prazo de análise dos 

documentos chegou a ser suspenso por 

dez dias pelo ministro relator do caso no 

tribunal, Bruno Dantas, apontando 

“inconsistências e incorreções” em 

planilhas. Após resposta do governo, 

com os prazos tramitando novamente, a 

área técnica da Corte finalizou um 

relatório preliminar sobre a privatização 

da companhia, expressando desde já 

recomendações e determinações que 

deverão ser feitas ao ministério sobre o 

processo. Segundo apurou a 

reportagem, em resposta enviada 

recentemente, a pasta apresentou as 

providências que irá tomar. O relatório 

final da unidade técnica, por sua vez, 

ainda será concluído. 

 

Atratividade 
 
Para técnicos que acompanham a 

evolução do processo no tribunal, a 

modelagem de desestatização tem se 

tornado mais atrativa ao mercado a 

partir dos ajustes, tendo como reflexo a 

redução de custo para a cadeia 

portuária.  

 

O Estadão/Broadcast apurou que o 

Ministério da Infraestrutura também 

decidiu retirar do plano de concessão a 

previsão de cobrança de tarifa da Tabela 

3 para os atuais arrendatários, uma vez 

que, atualmente, a autoridade portuária 

em geral não pratica essa cobrança. 

Portanto, enquanto durarem os 

contratos dos arrendatários vigentes, o 

futuro concessionário dos portos de 

Vitória e Barra do Riacho não poderá 

cobrar essas tarifas. 

 

Outro movimento considerado relevante 

diz respeito ao pagamento da outorga 

pela futura administradora dos portos. 

Na Codesa, o governo decidiu adotar um 

modelo que já vem aplicando em outras 

concessões, possibilitando que uma 

parcela da outorga seja direcionada para 

investimentos no próprio porto.  

 

Tecnicamente, esse dinheiro poderá ser 

usado para eventuais reequilíbrios 

contratuais, gerados pela necessidade de 

investimento não previsto no contrato 

de concessão. Dessa forma, a 

recomposição é feita a partir dos 

recursos de parte da outorga, sem gerar 

necessidade de reajuste nas tarifas 

praticadas pelo porto. A ideia do 

ministério da Infraestrutura é replicar 

esse formato também no Porto de 

Santos, por exemplo. 

 

O Estadão/Broadcast apurou que, 

durante as tratativas com o TCU, a 

unidade técnica deu uma sinalização 

positiva quanto ao uso desse modelo na 

Codesa. O governo teria sido inclusive 

requisitado para tornar essa previsão 

mais clara no contrato - o que foi 

considerado como uma espécie de 

respaldo dos técnicos à ideia do governo. 

 

Ainda na relação de alterações no 

projeto, o governo também deverá atrair 

para si a responsabilidade por eventual 

perda em processo judicial relativo ao 

molhe de Praia Mole, movido por 

empresas usuárias da estrutura contra a 

Codesa para o ressarcimento de custas 

com manutenção no valor aproximado 

de R$ 100 milhões. A preocupação com 

uma perda no processo foi levantada ao 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/bruno-dantas
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Executivo por empresas interessadas em 

arrematar a companhia no leilão. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,plano-de-privatizacao-de-
porto-no-es-avanca-no-tcu-e-abre-
caminho-para-novos-
leiloes,70003895240  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-privatizacao-de-porto-no-es-avanca-no-tcu-e-abre-caminho-para-novos-leiloes,70003895240
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-privatizacao-de-porto-no-es-avanca-no-tcu-e-abre-caminho-para-novos-leiloes,70003895240
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-privatizacao-de-porto-no-es-avanca-no-tcu-e-abre-caminho-para-novos-leiloes,70003895240
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-privatizacao-de-porto-no-es-avanca-no-tcu-e-abre-caminho-para-novos-leiloes,70003895240
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-privatizacao-de-porto-no-es-avanca-no-tcu-e-abre-caminho-para-novos-leiloes,70003895240
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Economia 

Teto de gastos nasceu para 
morrer rapidamente 
 
Orçamento federal virou uma grande 
folha de pagamento de benefícios 
previdenciários e assistenciais, além de 
salários; investimentos em 
infraestrutura perderam qualquer 
espaço 

 
Raul Velloso*, O Estado de S.Paulo 
11 de novembro de 2021 | 04h00 
 
A Constituição de 1988 se destacou pelas 

prioridades conferidas ao gasto público 

em assistência social, previdência e 

servidor público, os três misturando-se 

entre si. Por exclusão, perderam 

qualquer espaço os investimentos em 

infraestrutura, joias da coroa para os 

militares de então. 

 

Tendo vivido intensamente as 

discussões daquela época, tive o cuidado 

de guardar estatísticas que poderiam ser 

úteis, mais à frente, na aferição e 

avaliação dos impactos da nova ordem 

jurídica sobre o orçamento federal. 

 

Gastos com benefícios assistenciais e 

subsidiados, no INSS e fora dele, com a 

previdência pública e o pessoal ativo 

tinha passado de 26% para 41% do total 

Foto: Werther Santana/Estadão 

Não deu outra: certo ou errado, mas 

inserido na Constituição, o orçamento 

federal virou uma grande folha de 

pagamento de benefícios 

previdenciários e assistenciais, além de 

salários.  

 

Quando se comparam os anos de 1987 e 

2018, tendo o biênio 2017-2018 sofrido 

os efeitos do famigerado “teto de gastos”, 

que limitou o crescimento dos gastos 

totais à inflação do ano anterior, a 

“grande folha” tinha passado de 26% 

para 41% do total. Lá estavam os gastos 

com benefícios assistenciais e 

subsidiados, no INSS e fora dele, com a 

previdência pública e o pessoal ativo.  

 

Saúde e educação mantiveram os 

mesmos pesos (8% e 3%, 

respectivamente), os demais gastos 

correntes tiveram queda de 34% para 

11%, e os investimentos, primos mais 

pobres, caíram de 16% para 3%.  

 

Em síntese, os gastos obrigatórios (ou 

seja, os que, sob a nova Carta, têm 

alguma peça de legislação obrigando à 

sua realização) passaram de 70% em 

1987 para 93% em 2018. Por exclusão, os 

gastos discricionários caíram de 30% 

para 7%, dentro dos quais 3% se 

referiam a investimentos, isto é, quase 

zero.  

 

Para encerrar, adicione-se a informação 

de que, do final dos anos 1980 a 2018, os 

investimentos de todos os entes públicos 

em infraestrutura caíram mais de sete 

vezes, quando medidos em porcentagem 

do Produto Interno Bruto (PIB), 

reduzindo-se de 5,1% para 0,7%.  

 

Enquanto isso, o segmento privado 

oscilava, no mesmo período, ao redor da 

média de 1,1% do PIB, em que pese toda 

a ênfase conferida a esse segmento nos 

últimos anos. Daí o PIB só crescer a 
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0,2% ao ano em média nos últimos 20 

anos. 

 

Pelo ponto a que já chegamos, é óbvio 

que, sem aprovar a legislação de ajuste 

que o complementasse (algo dificílimo, 

por contrariar frontalmente o novo 

modelo pós-1988), o teto de gastos foi 

uma medida ingênua do dogmatismo 

fiscal local que já nasceu morta. Em 

contraste, acaba de sair a notícia de que 

o governo de Joe Biden conseguiu 

aprovar no Congresso americano um 

plano de investimento em infraestrutura 

de US$ 1,3 trilhão, sem sequer indicar a 

fonte de financiamento. E nós? Mais teto 

para furar?  

  

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

ias/geral,teto-de-gastos-nasceu-para-

morrer-rapidamente,70003895167  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-nasceu-para-morrer-rapidamente,70003895167
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-nasceu-para-morrer-rapidamente,70003895167
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,teto-de-gastos-nasceu-para-morrer-rapidamente,70003895167
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Economia 

Diretor de Política Econômica 
não renovará mandato no 
Banco Central 
 
Economista-chefe do Itaú Asset Diogo 
Abry Guillen foi indicado para assumir 
cargo 
 
11.nov.2021 às 9h28 
Larissa Garcia 
BRASÍLIA 
 
O Banco Central anunciou, nesta 

quinta-feira (11), que o diretor de 

Política Econômica, Fabio Kanczuk, não 

renovará seu mandato, que termina em 

31 de dezembro. 

 

Para assumir o cargo, foi indicado o 

economista Diogo Abry Guillen, 

economista-chefe da Itaú Asset 

Management e professor do Insper. 

Antes de tomar posse, ele precisa passar 

por sabatina no Senado Federal, ainda 

sem data definida. 

 

Guillen é bacharel e mestre pelo 

Departamento de Economia da PUC-Rio 

e PhD em economia por Princeton 

University. 

 

"Em nome do Banco Central, o 

presidente Roberto Campos 

Neto felicita o indicado Guillen e 

agradece ao diretor Kanczuk pelos 

relevantes serviços prestados ao Banco 

Central e à Diretoria Colegiada", disse o 

BC em nota. 

Fabio Kanczuk, diretor de Política 

Econômica do Banco Central - Gustavo 

Raniere - 8.abr.2021/MF 

 

Em 28 de outubro o BC anunciou que o 

diretor de Organização do Sistema 

Financeiro e Resolução, João Manoel 

Pinho de Mello, não renovará seu 

mandato, que também termina em 31 de 

dezembro. 

 

[ x ] 

 

Ele esteve à frente do projeto do Pix, 

sistema de pagamentos instantâneos, 

durante a sua gestão e foi responsável 

pela implementação da ferramenta. 

 

O economista Renato Dias de Brito 

Gomes, professor da Escola de 

Economia de Toulouse e pesquisador do 

Centre National de la Recherche 

Scientifique, foi indicado para a 

diretoria. 

 

Kanczuk e Pinho de Mello fazem parte 

da primeira diretoria com mandatos 

fixos de quatro anos, indicada em abril 

deste ano, após a aprovação da 

autonomia do BC. 

 

De acordo com a nova regra, sancionada 

em fevereiro deste ano, Pinho de Mello 

teria direito a renovar o mandato por 

mais quatro anos, até 2025. 

 

A diretoria tem nove membros, sendo 

um deles o presidente. Os diretores 

atuam em áreas específicas, como 

fiscalização, regulação e política 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/larissa-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/itau/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/roberto-campos-neto/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/roberto-campos-neto/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/diretor-responsavel-por-pix-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/diretor-responsavel-por-pix-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/diretor-responsavel-por-pix-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/diretor-responsavel-por-pix-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/diretor-responsavel-por-pix-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/entenda-como-vai-funcionar-o-pix-novo-sistema-de-pagamento-do-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/entenda-como-vai-funcionar-o-pix-novo-sistema-de-pagamento-do-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/entenda-a-autonomia-do-banco-central-e-os-mandatos-fixos-de-presidente-e-diretores.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/04/entenda-a-autonomia-do-banco-central-e-os-mandatos-fixos-de-presidente-e-diretores.shtml
http://www.folha.com.br/
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econômica, por exemplo. Todos têm 

voto no Copom, que decide a taxa Selic a 

cada 45 dias. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2021/11/diretor-de-politica-
economica-nao-renovara-mandato-no-
banco-central.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/diretor-de-politica-economica-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/diretor-de-politica-economica-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/diretor-de-politica-economica-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/diretor-de-politica-economica-nao-renovara-mandato-no-banco-central.shtml
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Economia 

Suspender emendas do 
relator ameaça contratos 
sobre dados da Previdência, 
diz INSS 
 
Instituto afirma que não há risco para 
pagamentos ou atendimentos, mas diz 
que bloqueio das verbas agrava 
dificuldade de honrar contratos 
 

11.nov.2021 às 4h00 
Mateus Vargas 
BRASÍLIA 
 
A suspensão da execução de verbas 

ligadas às emendas do relator não atinge 

apenas as negociações do governo Jair 

Bolsonaro (sem partido) com o 

Congresso. 

 

Em ofícios enviados ao Ministério da 

Economia, o INSS (Instituto Nacional 

do Seguro Social) apontou que pode 

deixar de cumprir com contratos de 

ações estratégicas, como da Dataprev, 

empresa pública que mantém toda a 

base de dados da Previdência. 

 

Aplicativo Meu INSS - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

Esse impacto ocorre porque R$ 350 

milhões em verbas de emendas do 

relator foram incorporadas ao 

orçamento do instituto para cobrir 

despesas discricionárias, como 

contratação de serviços. 

 

Em outros ministérios, os recursos são 

aplicados principalmente em convênios 

e obras. 

 

A execução dessas emendas, chamadas 

de RP9, está suspensa desde o dia 5 por 

decisão do STF (Supremo Tribunal 

Federal). 

 

[ x ] 

 

Relatora de ação sobre o caso, a ministra 

Rosa Weber defende que não há 

transparência nos repasses destas 

verbas, o que violaria princípios 

constitucionais da "legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência". 

 

A decisão de Rosa foi seguida por 7 dos 

10 atuais ministros da corte. Apenas 2 

votaram contra. 

 

O instituto disse à Folha que não há 

risco de interromper pagamentos ou 

atendimentos. 

 

O INSS estimou ao Ministério da 

Economia que terá perda de R$ 95,7 

milhões com a decisão do STF, pois já 

havia programado a execução de uma 

série de despesas, "o que trará grandes 

problemas nos trabalhos de 

encerramento do presente exercício 

orçamentário". 

 

O presidente do Instituto, José Carlos 

Oliveira, pediu à equipe do ministro 

Paulo Guedes "urgência na análise e 

adoção de providências", segundo 

ofícios assinados no dia 9 e obtidos 

pela Folha. "Haja vista os graves 

prejuízos que a suspensão em questão 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/mateus-vargas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/lira-e-aliados-reagem-a-suspensao-de-emendas-de-relator-e-nos-bastidores-falam-em-guerra-com-stf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/decisao-do-stf-de-suspender-emendas-estrategicas-para-bolsonaro-termina-em-8-a-2.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/decisao-do-stf-de-suspender-emendas-estrategicas-para-bolsonaro-termina-em-8-a-2.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/decisao-do-stf-de-suspender-emendas-estrategicas-para-bolsonaro-termina-em-8-a-2.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/decisao-do-stf-de-suspender-emendas-estrategicas-para-bolsonaro-termina-em-8-a-2.shtml
http://www.folha.com.br/
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ocasionará a este instituto", afirmou 

ainda Oliveira. 

 

Em nota técnica também enviada à 

Economia, o INSS disse que já pediu 

crédito suplementar para cumprir com 

os seus contratos e que a suspensão das 

emendas do relator agrava as 

dificuldades de pagamentos. 

 

"Esse quadro geral, mais que apontar 

para os impactos no cumprimento de 

contratos, explicita a repercussão 

negativa na capacidade da autarquia em 

cumprir seu papel público de atender 

aos milhões de brasileiros aos quais o 

órgão presta serviços e que, em última 

instância, são também os legítimos 

mantenedores do Fundo do Regime 

Geral da Previdência Social", afirmou o 

instituto. 

 

O órgão apontou que pode deixar de 

pagar a Dataprev, empresa 'responsável 

pelo processamento das despesas com 

benefícios previdenciários do FRGPS, e 

que gera o pagamento à clientela 

previdenciária". 

 

O instituto disse à pasta de Guedes que 

cortará repasses de despesas com o 

Pasep (Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público) e de 

contratos com os Correios, caso as 

verbas sigam bloqueadas. 

 

O órgão também vê dificuldades para 

remanejar recursos entre as suas ações 

orçamentárias para cumprir com gastos 

de unidades administrativas. Isso 

porque a decisão do STF impediria que o 

relator-geral do Orçamento de 2021, 

senador Márcio Bittar (PSL-AC), 

assinasse essa transferência das verbas. 

 

Em nota enviada à Folha, o INSS 

adotou tom diferente daquele 

apresentado ao ministério. Disse que a 

"dificuldade financeira" do instituto 

"não tem relação alguma com o que 

ocorre no STF". 

 

O instituto apontou que precisa de R$ 

300 milhões para fechar o orçamento 

até o fim de 2021. 

 

"O recurso financeiro para garantir a 

manutenção de todas as atividades do 

órgão já está sendo buscado e negociado 

com os entes responsáveis (no caso, a 

Secretaria de Orçamento Federal). Isso 

deve ser acertado na próxima reunião 

com a Junta de Execução 

Orçamentária", afirmou o INSS, em 

nota. 

 

O órgão também afirmou que jamais 

deixou de atender o público ou 

suspender serviços. "Não há motivo 

algum para que isso ocorra agora." 

 

Essas emendas RP9 têm sido manejadas 

por governistas com apoio do Palácio do 

Planalto às vésperas de votações 

importantes para o Executivo. 

 

Em 2020, cerca de R$ 20 bilhões foram 

reservados para os gastos que são 

indicados pelo relator-geral do 

Orçamento, após as negociações 

políticas. O valor para 2021 é R$ 16,85 

bilhões, sendo que R$ 9,31 bilhões 

foram empenhados até a decisão do 

Supremo. 

 

Mas nas costuras do Orçamento, uma 

parte dos recursos acaba sendo aplicada 

para gastos ordinários de órgãos ou em 

ações que não atendem ao interesse 

específico de um parlamentar. 

 

Em 2020, por exemplo, a Fiocruz 

recebeu R$ 260 milhões das emendas do 

relator para ações de combate à Covid-

19.  
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O INSS já empenhou R$ 316 milhões das 

verbas autorizadas de emenda do relator 

e pagou R$ 245,26 milhões. Ou seja, o 

órgão ainda tem crédito que deseja usar 

para fechar as contas do ano. 

 

Questionado sobre a suspensão das 

emendas e o alerta do INSS, o Ministério 

da Economia disse que ainda depende 

de uma decisão final do STF para "se 

manifestar sobre seus potenciais 

impactos". 

 

A decisão do STF referendou uma 

liminar (decisão provisória). O mérito 

da ação contra as emendas do relator 

ainda não foi analisado pela corte. 

 

De acordo com técnicos do Legislativo, o 

Congresso poderia remanejar os 

recursos que hoje estão reservados para 

emendas do relator. Assim a verba não 

ficaria parada. 

 

A estratégia em discussão no Congresso 

após a decisão do STF é destinar esse 

dinheiro para uma outra classificação 

dentro do Orçamento, como a chamada 

RP2, código de despesas do governo. 

 

O vice-presidente da Câmara, Marcelo 

Ramos (PL-AM), avaliou que, em um 

primeiro momento, a suspensão não 

fortaleceria o governo. 

 

"Como o RP9 [código de emenda de 

relator] está suspenso, ele vai ficar num 

vácuo. Agora, se acabar com a RP9, aí vai 

tudo para RP2 [código de despesa 

discricionária do governo], e fortalece o 

governo", disse. 

 

Ao ser transferida para o código de 

despesa discricionária, a verba de 

emendas entra na mesma contabilidade 

que gastos para funcionamento da 

máquina pública. Com isso, nem sequer 

será tornado público o valor negociado 

com parlamentares. 

 

O diretor-executivo da IFI (Instituição 

Fiscal Independente), Felipe 

Salto, afirmou que a decisão pode acabar 

dando ainda menos transparência às 

negociações de emendas. 

 

"Hoje a gente não sabe que parlamentar 

originou aquela emenda. Quanto foi 

liberado? A gente não sabe. O que pode 

acontecer é o Congresso transformar 

tudo isso em RP2. Vai ficar pior ainda." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2021/11/suspender-emendas-do-
relator-ameaca-contratos-sobre-dados-
da-previdencia-diz-inss.shtml  
 
Retorne ao índice 
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27 

 

 

Julgamento ampliado só cabe 
em agravo de instrumento se 
reformar mérito da ação 
 
11 de novembro de 2021, 7h49 
Por Danilo Vital 
 
A técnica do julgamento ampliado 

prevista pelo artigo 942 do Código de 

Processo Civil só é admitida em agravo 

de instrumento quando houver reforma 

da decisão que julgar parcialmente o 

mérito da causa. 

 

Ministro Moura Ribeiro destacou que 

decisão atacada em agravo não invadiu o 

mérito da ação de execução 

extrajudicialGustavo Lima 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento a recurso especial para 

anular o julgamento ampliado feito pelo 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso em 

agravo de instrumento que não invadiu 

o mérito da causa. 

 

O caso trata de execução de títulos 

extrajudiciais ajuizada pela Dow 

Agrosciences Industrial, empresa de 

biotecnologia, contra a União Insumos, 

de insumos agrícolas, para cobrar 

crédito referente a diversas notas fiscais 

de venda. 

A União Insumos interpôs exceção de 

pré-executividade alegando que a Dow 

havia sub-rogado o crédito a uma 

seguradora antes de ajuizar a ação. 

Portanto, seria parte ilegítima para 

propor a execução. Pediu, também, o 

cancelamento da inscrição de seu nome 

em cadastros de proteção ao crédito. 

 

O pedido foi negado em primeira 

instância, decisão que foi atacada em 

agravo de instrumento. No TJ-MT, a 

relatora e outro desembargador votaram 

por negar provimento, enquanto o 

terceiro julgador entendeu 

diferentemente. 

 

Com a divergência, decidiu-se aplicar o 

julgamento ampliado, que culminou 

com a reversão do resultado inicial: por 

três votos a dois, o colegiado deu 

provimento ao agravo de instrumento 

para reconhecer a ilegitimidade ativa da 

autora da ação e anular os protestos 

efetivados contra a empresa ré. 

 

Segundo o artigo 942, parágrafo 3º, 

inciso III do CPC, o julgamento 

ampliado só é possível no agravo de 

instrumento "quando houver reforma da 

decisão que julgar parcialmente o 

mérito". 

 

A Dow manifestou oposição imediata à 

ampliação do quórum julgador, mas o 

TJ-MT entendeu que seria possível 

porque, ao extinguir a execução, a 

divergência adentrou o mérito da 

sentença. 

 

No STJ, esse entendimento foi 

reformado. Relator, o ministro Moura 

Ribeiro destacou que a decisão de 

primeira instância atacada por agravo de 

instrumento não adentrou ao mérito da 

controvérsia, pois apenas decidiu que a 

Dow tinha legitimidade para o 

ajuizamento da execução, mantendo a 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-11/julgamento-ampliado-agravo-instrumento-reformar-merito#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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inscrição da União Insumos no cadastro 

de proteção ao crédito. 

 

"Verifica-se, assim, que a lei impõe e a 

doutrina entende que, em sede de agravo 

de instrumento, a técnica de julgamento 

ampliado só é admitida quando houver a 

reforma da decisão que verse sobre o 

mérito da causa, o que não ocorreu no 

caso dos autos", afirmou. 

 

"Logo, no presente caso, não foram 

preenchidos os requisitos necessários 

para que fosse adotada a técnica do 

julgamento ampliado do agravo de 

instrumento", concluiu o ministro 

Moura Ribeiro. 

 

Com o resultado, restam anulados os 

votos do julgamento ampliado. O 

resultado final é de desprovimento do 

agravo regimental. A execução seguirá. 

 

A votação na 3ª Turma foi unânime, 

conforme a posição do relator. Ele foi 

acompanhado pelos ministros Nancy 

Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva e 

Marco Aurélio Bellizze. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.960.580 

  

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

11/julgamento-ampliado-agravo-

instrumento-reformar-merito  

 

Retorne ao índice 
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https://www.conjur.com.br/2021-nov-11/julgamento-ampliado-agravo-instrumento-reformar-merito
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Advogado Gustavo Penna 
Marinho abre banca cível e 
tributária em São Paulo 
 
11 de novembro de 2021, 10h13 
 
Conhecido por sua atuação em litígios 

complexos, o advogado Gustavo 

Penna Marinho inaugurou escritório 

em São Paulo, o Penna Marinho 

Advogados. A banca, que fica na região 

da Vila Olímpia, zona sul, vai atuar no 

contencioso e consultivo empresarial 

nas áreas cível e tributária. 

 

Advogado Gustavo Penna Marinho abre 

banca cível e tributária em São Paulo 
Reprodução 

 

Penna Marinho começou a carreira em 

Brasília, onde se tornou diretor jurídico 

de uma grande rede de hospitais. Sua 

proximidade com o setor de saúde o 

levou a atuar em grandes causas 

relacionadas ao segmento. 

 

Foi responsável ainda pela defesa de um 

grande banco na discussão do cartel do 

câmbio no Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica e representou, na 

esfera cível, um dos principais 

executivos envolvidos na operação "lava 

jato", entre vários outros litígios 

estratégicos envolvendo áreas como 

contratos, imobiliário, civil, corporativo 

e consumidor. 

 

Em São Paulo foi sócio dos escritórios 

Mattos Engelberg e Caputo, Bastos e 

Serra. O Penna Marinho Advogados 

começa com sete profissionais e clientes 

nos setores de imobiliário, farmacêutica, 

química e petroquímica, dentre outros. 

 

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

11/gustavo-penna-marinho-abre-banca-

civel-tributaria-sp   

 

Retorne ao índice 
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STF cancela débitos fiscais 
constituídos por portaria que 
estipula base de cálculo 
 
11 de novembro de 2021, 7h31 
 
A 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal, por unanimidade, reformou 

decisão da Justiça Federal para julgar 

procedente os embargos à 

execução propostos por uma 

transportadora e cancelar na íntegra um 

auto de infração fiscal feito pela União. 

 

Para Alexandre de Moraes, decisão do 

TRF-4 desrespeitou precedentes do 

STF Carlos Moura/SCO/STF 

 

Segundo os autos, uma empresa de 

transportes entrou com embargos à 

execução para desconstituição de um 

débito fiscal. Isso porque a base de 

cálculo do tributo — contribuição 

previdenciária patronal a cargo da 

empresa tomadora do serviço prestado 

por transportador autônomo  — fora 

prevista pela portaria 1.135/2001, do 

Ministério da Previdência e da 

Assistência Social. A empresa 

argumentou que a exigência tributária 

com base em instrumento infralegal era 

inconstitucional e, desse modo, pediu a 

anulação da autuação lavrada com 

amparo nessa norma. 

 

Em primeira e segunda instâncias, o 

pedido foi negado. De acordo com a 

decisão do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, a portaria estabeleceu base de 

cálculo menor do que a prevista por lei 

formal (inciso III do artigo 22 da Lei 

8.212/1991). É que a norma infralegal 

estipulou base de cálculo 

correspondente a 20% do valor total 

pago pelo frete. E a lei previa alíquota 

de 20% sobre o mesmo valor. O STF 

reconheceu a inconstitucionalidade da 

portaria, uma vez que ato normativo 

infralegal não pode dispor sobre base de 

cálculo de tributo. 

 

Porém, segundo a decisão do TRF-4, 

mesmo que a norma seja 

desconsiderada, como postulou a 

empresa, a execução fiscal continuaria 

existindo com base na Lei 8.212, pois o 

fundamento da execução não é somente 

a portaria, mas também o artigo 22, 

inciso III, da lei citada.  

 

"É incabível acolher os embargos à 

execução com base na 

inconstitucionalidade da Portaria MPAS 

nº 1.135, de 2001, sob pena de subsistir 

a execução com base no inciso III do art. 

22 da Lei nº 8.212, de 1991, não sendo 

admissível, em tal contexto, impor 

solução que agrave a situação do 

contribuinte embargante", diz a decisão 

do TRF-4. 

 

Inconformada, a transportadora entrou 

com recurso extraordinário, 

argumentando que a decisão deve ser 

reformada a fim de que se declare a 

inconstitucionalidade da portaria. 

 

Julgamento no STF 

 

Em decisão monocrática, o relator do 
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recurso extraordinário, ministro 

Alexandre de Moraes, afirmou que o STF 

tem jurisprudência no sentido de que é 

inconstitucional a fixação do aspecto 

material da hipótese de incidência de 

contribuição social por meio de ato 

infralegal, de acordo com o RMS 25.476 

— precedente no qual se declarou a 

inconstitucionalidade da portaria 

1.135/2001. 

 

O relator concluiu então que o acórdão 

do TRF-4 está em dissonância com o 

entendimento da Corte, julgando 

procedente os embargos à execução 

propostos pela transportadora e 

excluindo o débito fiscal. A União propôs 

agravo interno, cujo provimento foi 

negado. 

 

Vale destacar que, ao contrário dos 

demais acórdãos mencionados pela 

Corte, este é o primeiro em que se 

procede o pedido do contribuinte para 

cancelar na íntegra um auto de infração 

sobre o tema. Nos demais, houve a 

redução da alíquota de 20% para 11,71% 

(RMS 25.476, em que aplicou o antigo 

art. 267 do Decreto nº 3.048/99) ou 

para autorizar a empresa a efetuar a 

discriminação do valor da remuneração 

dentro do frete, sem usar da presunção 

legal (citado RE 762.028). 

 

O advogado da empresa, Fernando 

Saraiva, sócio do escritório Saraiva 

Advogados Associados, destacou que, ao 

contrário das demais 

decisões mencionadas pela Corte, o caso 

é primeiro em que há cancelamento na 

íntegra de um auto de infração sobre o 

tema. "Nos demais, houve a redução da 

alíquota de 20% para 11,71% ou a 

autorização para a empresa efetuar a 

discriminação do valor da remuneração 

dentro do frete, sem usar da presunção 

legal", afirmou. 

 

Clique aqui para ler o acordão 

ARE 1.325.37 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-
11/stf-cancela-debitos-fiscais-
amparados-portaria-inconstitucional  
 
Retorne ao índice 
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Fux mantém decisão que 
proíbe voto de advogados 
inadimplentes 
 
O presidente do STF considerou que a 
reclamação constitucional só é cabível 
quando houver "estrita aderência" entre 
a hipótese do paradigma invocado pela 
parte e a hipótese subjacente à decisão 
reclamada. 
 
quinta-feira, 11 de novembro de 2021 
 
Nesta quarta-feira, 10, o presidente do 

STF, ministro Luiz Fux, negou 

seguimento à reclamação que 

questionava decisão do presidente do 

STJ, ministro Humberto Martins, que 

proibiu o voto de advogados 

inadimplentes nas eleições da OAB, que 

acontecem a partir da próxima semana. 

O ministro considerou que a 

reclamação constitucional só é cabível 

quando houver "estrita aderência" 

entre a hipótese do paradigma invocado 

pela parte e a hipótese subjacente à 

decisão reclamada. 

 

 
Ministro Luiz Fux.(Imagem: Fellipe 

Sampaio/STF) 

 

Entenda 

 

No último dia 3/11, o presidente do STJ, 

ministro Humberto Martins, derrubou 

decisão que permitiu o voto de 

advogados inadimplentes nas eleições 

da OAB. O ministro ressaltou que a 

decisão contraria entendimento já 

pacificado na jurisprudência do STJ de 

que a vinculação da participação do 

processo eleitoral ao adimplemento das 

anuidades da OAB é legítima. 

 

Desta decisão, uma chapa que concorre 

às eleições em Goiás e um advogado 

protocolaram reclamação no STF. Eles 

alegam: 

 

(i) usurpação da competência da 

presidência do STF, por ser a matéria de 

natureza constitucional; 

 

(ii) violação à autoridade da decisão 

proferida pelo plenário do Supremo no 

julgamento do RE 647.885, tema 732 

da sistemática da repercussão geral. 

Neste caso, a Corte decidiu que é 

inconstitucional a suspensão realizada 

por conselho de fiscalização 

profissional do exercício laboral de seus 

inscritos por inadimplência de 

anuidades, pois a medida consiste em 

sanção política em matéria tributária. 

 

O primeiro argumento justificou o 

envio dos autos da relatora Rosa Weber 

para Luiz Fux, que assentou que não se 

vislumbra usurpação da competência 

da presidência do STF pela decisão 

reclamada, tendo em vista que esta se 

limitou a apreciar a questão nos limites 

de suas conformações 

infraconstitucionais, mormente o artigo 

da lei 8.906/94. 

 

"Quanto à segunda alegação 

manejada, há de se ressaltar que, em 

virtude de seu caráter excepcional, a 

utilização da via processual da 

reclamação só terá lugar quando 

houver correspondência perfeita entre 

a hipótese fática modelo do paradigma 

invocado e a hipótese subjacente à 

https://www.migalhas.com.br/quentes/354240/eleicoes-oab-stj-derruba-liminar-que-liberava-voto-de-inadimplentes
https://www.migalhas.com.br/quentes/354240/eleicoes-oab-stj-derruba-liminar-que-liberava-voto-de-inadimplentes
https://www.migalhas.com.br/quentes/354240/eleicoes-oab-stj-derruba-liminar-que-liberava-voto-de-inadimplentes
https://www.migalhas.com.br/quentes/354240/eleicoes-oab-stj-derruba-liminar-que-liberava-voto-de-inadimplentes
https://www.migalhas.com.br/quentes/354240/eleicoes-oab-stj-derruba-liminar-que-liberava-voto-de-inadimplentes
https://www.migalhas.com.br/quentes/325474/stf--e-inconstitucional-oab-suspender-advogado-inadimplente
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm
https://www.migalhas.com.br/
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decisão reclamada, além de confronto 

na aplicação do direito." 

 

Segundo Fux, em que pese a 

argumentação formulada pelos 

reclamantes, o caso dos autos não de 

adéqua perfeitamente à hipótese 

abarcada pelo precedente invocado 

como paradigma. 

 

"Isto porque, no julgamento do RE 

647.885/RS, o Plenário deste Supremo 

Tribunal Federal debateu 

especificamente a hipótese da 

interdição de exercício profissional em 

decorrência de inadimplemento da 

contribuição, não se debruçando sobre 

a questão de eventual sanção de 

inabilitação à participação em eleições 

classistas." 

 

Assim sendo, negou seguimento à 

reclamação. 

 

 Processo: Rcl 50.296 

 

Leia a decisão. 

 

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

/354667/fux-mantem-decisao-que-

proibe-voto-de-advogados-

inadimplentes  

 

Retorne ao índice 
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STJ livra Eletrobras em 
disputa com consumidores de 
R$ 11 bilhões 
 
Ministros, por maioria, derrubaram 
decisão da própria Corte, de 2019, que 
havia autorizado o pagamento. O placar 
final foi e 5 a 4. 
 
quinta-feira, 11 de novembro de 2021 
 
A 1ª seção do STJ acolheu embargos e 

liberou a Eletrobras de fazer o 

pagamento acumulado de juros 

remuneratório e de mora sobre valores 

a serem devolvidos aos consumidores. 

A cobrança poderia chegar a R$ 11 

bilhões. 

 

Com o entendimento, os ministros, por 

maioria, derrubaram decisão da 

própria Corte, de 2019, que havia 

autorizado o pagamento. O voto 

vencedor foi do ministro Kukina, 

seguido pelos ministros Francisco 

Falcão, Herman Benjamin, Mauro 

Campbell e Assusete Magalhães. O 

placar final foi e 5 a 4. 

 

 
1ª seção do STJ realiza julgamento 

virtual.(Imagem: Reprodução) 

 

A parte credora apontou divergência em 

acórdão da 2ª turma, que determinou 

que os juros remuneratórios incidentes 

sobre a diferença de correção monetária 

fossem calculados como aqueles 

aplicados aos débitos judiciais, 

enquanto a 1ª seção decidiu em 

repetitivos (REsp 1.003.955 e do REsp 

1.028.592) pela aplicação do índice 

previsto no art. 2º do do decreto-

lei 1.512/76: 6% ao ano até o efetivo 

pagamento (o qual se pode dar também 

por conversão em ações). 

 

Em junho de 2019, por maioria de 

votos, a seção acompanhou o ministro 

Gurgel de Faria no sentido de que 

reconhecida a existência de saldo de 

correção monetária, não convertido em 

ações, são devidos os juros 

remuneratórios de 6% até o seu efetivo 

pagamento (e não até, como requerido 

pela Eletrobras, o ano da última 

assembleia de conversão); assim, foi 

dado provimento aos embargos da 

parte credora para negar provimento ao 

recurso da Eletrobras. 

 

Cumulação dos juros 

 

Nos embargos de declaração, a 

Eletrobras contesta a possibilidade de 

cumulação dos juros remuneratórios e 

moratórios. O relator, ministro Gurgel, 

manteve o posicionamento e negou 

provimento aos embargos da 

Eletrobras; S. Exa. foi seguido pelos 

ministros Napoleão Nunes Maia Filho, 

Og Fernandes e Regina Helena Costa. 

 

Por sua vez, o ministro Sérgio Kukina 

abriu a divergência acolhendo os 

embargos de declaração, com efeitos 

modificativos, por entender que a tese 

repetitiva não serve de paradigma para 

os embargos de divergência - voltando 

assim, estranhamente, em sede de 

EDcl, ao mérito do julgado de 2019. 

 

Conforme Kukina, no repetitivo não 

teria sido dada a cumulação de 

remuneratórios com moratórios, o que 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1512.htm
https://www.migalhas.com.br/
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daria ensejo ao acolhimento dos 

embargos declaratórios por "erro de 

fato na premissa de julgamento". 

 

Segundo a corrente divergente, 

distinguem-se duas situações, quais 

sejam, (i) a de consumidores que 

converteram créditos em ações, mas 

por um erro no cálculo, ainda têm 

valores a receber; e (ii) a de 

consumidores impossibilitados de 

converter os créditos em ações. Para a 

divergência, tal peculiaridade não foi 

analisada no julgamento dos embargos 

de divergência no ano passado. 

 

Em seu voto, Kukina afirmou que o 

repetitivo "foi claro em dizer que em 

situações tais os juros remuneratórios 

incidirão sobre a diferença de correção 

monetária não computada, mas 

somente até a data da assembleia". 

 

"O repetitivo, é verdade, admitiu que os 

juros remuneratórios acompanhem e 

continuem incidindo sobre o valor, 

mas tão somente quando se trata de 

valor que não tenha sido possível 

converter em ação na data da 

assembleia." 

 

O voto de Kukina foi acompanhado 

pelos ministros Francisco Falcão, 

Herman Benjamin, Mauro Campbell e 

Assusete Magalhães. 

 

 Processo: EAREsp 790.288 

 

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

/354662/stj-livra-eletrobras-em-

disputa-com-consumidores-de-r-11-
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Desembargador afastado por 
"deboche" contra promotora 
voltará à função 
 
Liminar da ministra Cármen Lúcia 
permitiu a suspensão do cumprimento 
do acórdão do CNJ. 
 
quinta-feira, 11 de novembro de 2021 

 
O desembargador do TJ/RJ João 

Batista Damasceno obteve liminar no 

STF, concedida pela ministra Carmem 

Lúcia, que suspende cumprimento de 

acórdão proferido pelo CNJ que o 

condenou à pena de disponibilidade por 

utilizar meios disponibilizados para o 

exercício das funções de magistrado 

para criticar, por meio de deboche, 

membro do MP/RJ. 

 

Para a ministra Cármen, a imediata 

disponibilidade do autor, sem o trânsito 

em julgado do acórdão condenatório, 

constitui antecipação da pena imposta. 

 

 
Ministra Cármen Lúcia dá liminar e 

desembargador poderá retornar às 

funções.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

O caso 

 

Em novembro de 2018, o plenário do 

CNJ instaurou PAD contra o juiz do 

TJ/RJ João Batista Damasceno. O 

magistrado supostamente teria 

debochado de uma promotora do 

Estado. 

 

Ao decidir, em setembro do corrente 

ano, o Conselho teria reconhecido a 

existência de indícios de que o 

magistrado utilizou meios 

disponibilizados para o exercício das 

funções com a intenção de manifestar 

crítica por meio de deboche contra a 

promotora de Justiça Fernanda Abreu 

Ottoni do Amaral e do MP/RJ. Ao 

decidir pela pena de disponibilidade, 

afastou o magistrado das funções. 

 

A defesa do desembargador narra que, 

em 2017, o magistrado, então 

presidente do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente em Itaguaí, 

teria promovido um ciclo de palestras e 

que a então promotora da Infância e da 

Juventude teria questionado o fato de 

não ter sido convidada. 

 

Ato contínuo, o desembargador a teria a 

convidado para participar de seminário 

no TJ que trataria das postulações 

formuladas por grupos identitários e 

autoridades locais para comporem as 

mesas de debates "como se tivessem o 

direito de ser convidados". Fernanda 

Amaral alegou que o convite foi feito 

com o objetivo de "debochar" dela. 

 

O ex-procurador-Geral de Justiça do 

Rio Marfan Martins Vieira apresentou 

reclamação disciplinar contra 

Damasceno, com a alegação de que ele 

atacou a honra da promotora e do MP. 

 

O desembargador é representado pelos 

advogados Ana Tereza 

Basílio (Basílio Advogados), Juarez 

Tavares, Vânia Aieta, Geraldo Prado, 

Júlio Matuch de Carvalho,  Murilo 

Matuch de Carvalho e outros. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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 Processo: AO 2.613 

 

Veja a decisão. 
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/354676/desembargador-afastado-por-
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Decisões politicamente 
sensíveis precisam de tempo 
no STF 
 
Os cálculos de Teori Zavascki e Rosa 
Weber 
 
FELIPE RECONDO 
DIEGO WERNECK ARGUELHES 
11/11/2021 05:38 
 
comentários 

Em primeiro plano, Teori Zavascki e a 

ministra Rosa Weber, em foto de 2012 / 

Crédito: Nelson Jr./SCO/STF 

 

O que o afastamento de Eduardo Cunha 

da Presidência da Câmara, em 2016, tem 

de semelhante com o do orçamento 

secreto e pagamento das emendas de 

relator ao orçamento? Muito. Comparar 

as decisões judiciais envolvidas nesses 

episódios dizem muito sobre o Supremo, 

seu processo decisório e a relação do 

tribunal com a política. 

 

Lá e cá, a atuação do tribunal começa 

com decisões monocráticas. Em 2016, 

do ministro Teori Zavascki, então relator 

da operação Lava Jato. Agora, da 

ministra Rosa Weber. Duas decisões 

sem precedentes que colocaram 

Supremo e Congresso em conflito. 

 

Na comparação, o que primeiro chama a 

atenção é o timing. Zavascki demorou 

cinco meses para decidir o pedido de 

afastamento de Cunha feito pouco antes 

do recesso judicial pela Procuradoria 

Geral da República – chefiada à época 

por Rodrigo Janot. Weber também 

demorou os mesmos cinco meses para 

conceder a liminar nas três ações que 

questionavam o chamado orçamento 

secreto. 

 

Zavascki foi questionado por ter 

decidido pelo afastamento só depois de 

Cunha ter presidido, na Câmara, a 

abertura de processo de impeachment 

contra a ex-presidente Dilma Rousseff. 

Como se deliberadamente houvesse 

postergado sua decisão para não 

impedir o impeachment. 

 

Weber é contestada por ter suspendido o 

pagamento das emendas de relator na 

semana anterior à votação mais 

importante para o governo Bolsonaro e 

seu futuro – a PEC dos Precatórios. 

Alguns vêm na decisão uma tentativa 

deliberada de obstrução ao governo. 

 

Ambas as liminares monocráticas foram 

imediatamente levadas a referendo pelo 

plenário. Em 2016, quando não havia a 

possibilidade de julgamentos virtuais, 

Zavascki levou a liminar ao plenário. A 

ministra Rosa suspendeu 

monocraticamente a execução dessas 

emendas ao orçamento e, de imediato, 

pediu ao presidente Luiz Fux uma sessão 

extraordinária no plenário virtual. 

 

As duas decisões eram delicadas, 

jurídica e institucionalmente. A de 

Zavascki foi mantida por unanimidade. 

A decisão de Rosa Weber teve, em sua 

parte central, a concordância de todos os 

colegas; só houve duas divergências 

quanto ao congelamento das emendas 

no orçamento deste ano. 

https://www.jota.info/autor/felipe-recondo
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A comparação revela que, no Supremo, o 

tempo da decisão faz diferença – mas 

nem sempre no tempo da política. 

Quando chega ao tribunal, um caso 

delicado envolvendo os outros poderes 

geralmente não está suficientemente 

maduro para ser decidido. Nem dentro 

do tribunal, nem fora dele. 

 

Foi o acúmulo de manobras abusivas de 

Eduardo Cunha como presidente da 

Câmara que aumentou a pressão sobre o 

Supremo. Foi ao longo do tempo que 

construiu um certo consenso entre os 

ministros, e na opinião pública, quanto a 

uma medida até então sem precedentes. 

Foi também o uso abusivo das emendas 

de relator – para construir a base de 

sustentação ao governo Bolsonaro – que 

fomentou, ao longo do tempo, as críticas 

em reservado de ministros do Supremo 

(um deles falou de mensalão 2). 

 

Teori Zavascki e Rosa Weber deram 

decisões monocráticas antes de 

submeterem o caso ao plenário. Assim, 

escolheram a data, o momento, a forma, 

ditaram o discurso. Mas o tempo em que 

decidiram não era só deles. Construíram 

o ambiente para o julgamento, ouviram 

argumentos da comunidade jurídica, 

pautaram a opinião pública, calcularam 

o momento de enfrentar a política e de 

convencer seus colegas. Para isso, porém 

é preciso tempo. 

 

FELIPE RECONDO – Diretor de 

conteúdo em Brasília. Sócio-fundador, é 

responsável por todo o conteúdo 

produzido pelo JOTA. Autor de 

"Tanques e Togas - O STF e a Ditadura 

Militar" e de "Os Onze - O STF, seus 

bastidores e suas crises", ambos pela 

Companhia das Letras. Antes de fundar 

o JOTA, trabalhou nos jornais O Estado 

de S.Paulo, Folha de S.Paulo, no blog do 

jornalista Ricardo Noblat. 

Email: felipe.recondo@jota.info 

DIEGO WERNECK ARGUELHES – 

Professor Associado do Insper Instituto 

de Ensino e Pesquisa. 
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STF julga se energia e telecom 
podem ter alíquota 
diferenciada de ICMS 
 
Lojas Americanas questionam lei de SC 
que estabelece porcentagem média de 
ICMS maior nesses dois setores 
 

CRISTIANE BONFANTI 
11/11/2021 05:00Atualizado em 
11/11/2021 às 05:49 
 
comentários 

Fachada do Supremo Tribunal Federal / 

Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

inicia na sexta-feira (12/11) uma nova 

rodada de julgamentos virtuais, com 

prazo para apresentação de votos até 22 

de novembro. 

 

Os ministros retomam o julgamento 

do RE 714139, Tema 745 da 

repercussão geral. No recurso, as Lojas 

Americanas questionam a Lei 

10.297/1996, de Santa Catarina, 

que estabeleceu alíquota de 25% para o 

serviço de telecomunicações e alíquotas 

de 12% a 25% para energia elétrica, a 

depender do perfil de consumo. A 

varejista indaga o fato de a porcentagem 

média de ICMS do estado de Santa 

Catarina ser 17%, enquanto os serviços 

de energia e telecom estão sujeitos ao 

percentual de 25%. 

 

Para a empresa, a lei catarinense fere os 

princípios constitucionais da 

seletividade e da isonomia tributária, 

isto é, a tributação deve ser maior ou 

menor dependendo da essencialidade do 

item para a população e todos os 

contribuintes devem pagar as mesmas 

alíquotas. Por outro lado, o estado de 

Santa Catarina defende a autonomia do 

estado e diz que a Constituição não é 

taxativa em relação à essencialidade 

para o ICMS. 

 

Pelo princípio da seletividade, previsto 

no artigo 155, parágrafo 2º, inciso III da 

Constituição, um ente federado pode 

diferenciar a alíquota para um produto 

conforme a sua essencialidade. Já pelo 

princípio da isonomia tributária, 

definido no artigo 150, inciso II, da 

Constituição, é vedado à União instituir 

tratamento desigual entre contribuintes 

que se encontrem na mesma situação. 

 

O debate desperta grande interesse dos 

estados e das empresas. Os secretários 

de Fazenda estaduais e do Distrito 

Federal chegaram a enviar uma nota ao 

STF manifestando preocupação com o 

julgamento. Para eles, não cabe ao 

Judiciário determinar a redução ou não 

das alíquotas, mas, sim, aos entes 

federados. De acordo com cálculos feitos 

pelos estados, a “eventual definição de 

alíquota do ICMS pelo Poder Judiciário 

provocaria aos Estados um impacto de 

R$ 26,661 bilhões por ano, colapsando 

as contas públicas estaduais”. 

 

O julgamento foi iniciado em fevereiro 

deste ano e interrompido duas vezes por 

pedidos de vista. O placar está em três a 

um pela inconstitucionalidade da lei 

catarinense. 
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O relator, ministro Marco Aurélio, votou 

pela inconstitucionalidade da norma, 

entendendo que os serviços de 

telecomunicação e fornecimento de 

energia elétrica devem ser tributados à 

alíquota geral adotada pelo estado, de 

17%. O relator foi seguido até agora pelos 

ministros Cármen Lúcia e Dias Toffoli. 

 

Alexandre de Moraes, por outro lado, 

divergiu parcialmente. Moraes 

reconheceu a inconstitucionalidade da 

alíquota de 25% apenas sobre os serviços 

de telecomunicações. Sobre a energia 

elétrica, ele afirmou que o estado já 

aplica alíquotas diferenciadas, que 

variam de 12% a 25%, em função da 

capacidade contributiva do consumidor. 

O julgamento será retomado com o voto-

vista do ministro Gilmar Mendes. 

 

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. 
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Os ganhos do Brasil com as 
normas internacionais de 
contabilidade pública 
 
As IPSAS têm impacto positivo na 
condução da política fiscal e ampliam a 
previsibilidade de receitas e despesas 
do setor público 
 
VALDIR COSCODAI 
11/11/2021 05:35 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

Neste ano, o Brasil dá um passo 

significativo para o compliance, 

transparência, eficácia e equilíbrio das 

finanças públicas governamentais no 

âmbito da União, estados e municípios, 

com a entrada em vigor do conjunto das 

Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (IPSAS, sigla para International 

Public Sector Accounting Standards). A 

adesão do nosso país ocorreu em 2015, 

sendo operacionalizada a partir de um 

acordo de cooperação firmado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) e a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), que editou a Portaria 

548/15, estabelecendo cronograma de 

adoção e implementação até o final de 

2024. 

É fundamental que os gestores do setor 

público empenhem-se de modo efetivo 

para que as IPSAS sejam adotadas de 

modo integral. Se já estivessem em 

pleno uso, provavelmente teríamos mais 

responsabilidade fiscal, poderíamos ter 

evitado as famosas “pedaladas” e outras 

manobras de cunho fiscal, de graves 

consequências, inclusive políticas, e 

possivelmente haveria menos unidades 

federativas em situação fiscal delicada, 

incapacitadas, portanto, de atender 

devidamente a população com a oferta 

de serviços públicos. 

 

As IPSAS estabelecem uma nova 

dimensão à gestão pública, com um 

olhar mais técnico e gerencial e menos 

político. Um aspecto relevante é que 

alteram o regime contábil de caixa 

modificado (até então prescrito pela 

legislação brasileira sobre orçamento) 

para o regime de competência, cujos 

relatórios financeiros permitem 

identificar as transações passadas de 

maneira mais íntegra. Com esse método, 

há um diagnóstico mais preciso e 

realista dos ativos e passivos, 

fundamental para o planejamento, 

ampliando a previsibilidade das receitas 

e despesas. 

 

O impacto é bastante positivo, por 

exemplo, na condução da política 

fiscal e elaboração das leis 

orçamentárias, na previsão de 

investimentos em empresas 

estatais, redução do déficit, e na 

maior visibilidade do 

endividamento público. Ou seja, 

tudo o que o Brasil precisa neste 

momento para emergir da crise 

econômica e voltar a crescer de 

modo sustentado no cenário pós-

pandêmico. 

 

A aderência ampla dos entes da 

Federação às IPSAS também 
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possibilitaria uma padronização da 

contabilidade pública no Brasil, 

facilitando a interação de União, 

estados, municípios e dos Três Poderes e 

conferindo parâmetros mais equânimes 

e definidos para que a sociedade, 

exercendo um legítimo direito 

democrático, possa acompanhar e 

cobrar eficácia na gestão do erário. 

 

Além disso, os órgãos de controle 

passam a dispor de informações mais 

completas e plenamente auditáveis, e a 

utilização de normas padronizadas 

facilita a inserção global, considerando 

que muitas práticas estabelecidas em 

acordos e tratados dos quais nosso país 

é signatário passam por um modelo mais 

eficiente de contabilidade pública, como 

o instituído pelas IPSAS. Trata-se de 

algo importante para as relações multi e 

bilaterais. 

 

O Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (Ibracon) 

participa do processo de tradução das 

IPSAS para adoção no país. Além disso, 

contribuindo para a difusão dessas 

normas pelos profissionais, fez parte do 

curso “Auditoria no Setor Público 

(NBASP e NBC TASP)”, fruto de parceria 

com o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e o Instituto Rui 

Barbosa, que tratou do tema com quase 

4.000 inscritos e alcançou número 

superior a 14 mil visualizações no 

YouTube. Como desdobramento desse 

curso, lançou a publicação “Implantação 

das Normas de Auditoria Financeira do 

Setor Público”, que, apesar de não 

substituir a leitura completa das 

referidas normas, contribui para a sua 

implementação e utilização no exame 

das demonstrações contábeis. 

 

A entidade também promove o 

“Programa de Capacitação nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público (NBC TSP)”, em ação 

conjunta com o CFC e a Secretaria do 

Tesouro Nacional, que objetiva capacitar 

gratuitamente os profissionais da 

contabilidade interessados e/ou 

atuantes no setor público. Esse 

treinamento, ainda em curso, totaliza 33 

horas, divididas em 11 sessões de três 

horas cada, com 1.000 inscritos em cada 

módulo. 

 

Reforçando nosso compromisso com o 

interesse público, o Ibracon defende e 

considera decisiva a implementação das 

IPSAS por todos os órgãos e instituições 

do setor público. Afinal, é determinante 

que haja avanço de modo qualitativo no 

atendimento às demandas relacionadas 

a serviços de educação, saúde, 

saneamento básico, moradia, segurança 

e investimentos estratégicos. Mais do 

que um dever constitucional e legal, 

trata-se de imposição para que voltemos 

a crescer de modo substantivo e 

sustentado e tenhamos melhores 

perspectivas de desenvolvimento. 

 

VALDIR COSCODAI – presidente do 

Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (Ibracon) 
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