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STF avalia responsabilidade da União por dívidas de  
terceirizadas 
 
Por Beatriz Olivon  
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomará na próxima quartafeira análise do processo 
que discute se a administração pública deve arcar, de forma subsidiária, com os encargos 
trabalhistas não pagos por empresas terceirizadas. O julgamento foi iniciado ontem mas, 
após um longo voto da relatora, contrário à União, a sessão foi suspensa. O assunto é 
julgado em repercussão geral, portanto, servirá de orientação para as instâncias inferiores. 
Há 50 mil processos sobrestados no país aguardando o julgamento. O impacto econômico 
da ação para a União é de R$ 870 milhões, segundo a secretáriageral de contencioso da 
AdvocaciaGeral da União (AGU), Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo de Arruda afirmou 
na sessão.  
 
Além dos sobrestados, apenas em relação à União, existem 58 mil processos em 
tramitação sobre o assunto, segundo Isadora. O tema também é importante para Estados 
e municípios, que apresentaram defesa na sessão como parte interessada. A 
inadimplência dos entes públicos foi levantada pela advogada da Federação Nacional das 
Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental, Miriam Souza Soares, outra parte 
interessada na ação. A advogada afirmou que há muitos casos em que as empresas não 
arcam com as obrigações trabalhistas por causa da falta de pagamento pelo serviço 
prestado.  
 
A União recorreu ao Supremo após perder a ação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
A Corte trabalhista considera que a administração pública deve responder 
subsidiariamente se for evidenciada sua conduta culposa no cumprimento da Lei de 
Licitações, especialmente quanto à fiscalização, conforme a súmula 331. No caso 
concreto, a 6ª Turma do TST ainda inverteu o ônus da prova, determinando que o ente 
público demonstrasse que fez a fiscalização adequada. O tema não é novo no Supremo. A 
Corte já decidiu, no fim de 2010, em uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC) 
que o poder público não tem responsabilidade automática pelo inadimplemento de 
obrigações trabalhistas da empresa terceirizada que contratou. Na ocasião, foi declarado 
constitucional dispositivo da Lei nº 8.666, de 1993 (Lei de Licitações) que afasta a 
transferência de responsabilidade à administração pública nos casos de inadimplência da 
terceirizada. Para a União, haveria conflito entre a decisão do TST e o precedente do STF.  
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O julgamento do Supremo em 2010 multiplicou o número de processos, ao invés de 
pacificar o assunto, segundo a relatora da ação, ministra Rosa Weber. Para a relatora, o 
TST deu o devido enquadramento à decisão do STF, já que a súmula 331 propõe alguns 
"controles civilizatórios" para a terceirização. No voto, a ministra afirmou que mantém a 
decisão do STF de 2010, por entender que o dispositivo que trata do assunto na Lei de 
Licitações é constitucional. Porém, o texto não afasta a responsabilidade subsidiária nas 
hipóteses de culpa do ente público pelo descumprimento do dever de fiscalizar.  
 
Segundo Rosa Weber, se o Estado cumprir seu papel de fiscalização, os danos aos 
trabalhadores serão, pelo menos, diminuídos. "Na constatação de irregularidade, há 
possibilidade de adequação ou ruptura contratual", afirmou. Para a relatora, é justo que o 
ônus decorrente de eventual má escolha da empresa terceirizada recaia sobre o ente 
público, o maior beneficiário da mão de obra. "A falta de contraprestação devida, 
independentemente de quem venha a arcar com o pagamento, transforma o terceirizado 
em escravo moderno", afirmou.  
 
No voto, que leu durante duas horas, a ministra também fez um histórico sobre a 
terceirização no Brasil. Rosa Weber citou projetos de lei que tramitam no Congresso 
Nacional sobre o assunto e também o entendimento do TST sobre o tema na súmula 331.  
 
De acordo com a relatora, embora a terceirização em todas as suas formas implique, 
muitas vezes, em precarização, ela tem sido usada como forma de reduzir custos e da 
prestação de serviços com maior eficiência e produtividade. "Eles (terceirizados) ficam 
sem voz. Estão tão incorporados à própria paisagem que esquecemos de ter um olhar 
sensível para eles", afirmou. 
 
 
 

Decisão libera empresa do Simples de acréscimo de 1 0% sobre 
multa do FGTS  
 
Por Adriana Aguiar  
Uma decisão da Justiça Federal de Brasília liberou um escritório de advogacia de pagar o 
adicional de 10% sobre as multas de FGTS por demissões sem justa causa. A novidade 
da sentença da 20ª Vara Federal da Justiça Federal é o fato de o juiz ter considerado o 
fato de a banca Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados ser participante do Simples. O 
advogado Augusto Fauvel de Moraes alega no processo que as empresas optantes do 
Simples não são obrigadas a pagar a contribuição porque ela não está no rol de tributos 
sujeitos ao recolhimento unificado. Ainda alegou que as empresas estão excluídas do 
pagamento, com base no artigo 13, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.  
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Pelo dispositivo, "as microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples 
Nacional ficam dispensadas de pagar as demais contribuições instituídas pela União, 
inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o artigo 240 da Constituição 
Federa l, e demais entidades de serviço social autônomo".  
 
Ao analisar o processo, o juiz federal substituto, Renato C. Borelli, entendeu que o artigo é 
claro ao dar a isenção às empresas optantes do regime, "quanto às demais contribuições 
instituídas pela União." Para o magistrado, deve prevalecer o que estabelece a norma 
especial (LC nº 123 que trata do Simples) sobre a Lei Complementar nº 110, de 2001, 
norma geral, que institui o pagamento de 10% de FGTS. Ele ressaltou que o Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (Adin) nº 4.003, 
decidiu ser constitucional o artigo 13 da Lei Complementar nº 123, entendendo que "há 
pertinência temática entre o benefício fiscal e a instituição de regime diferenciado de 
tributação".  
 
Segundo Augusto de Moraes, a decisão, primeira que ele tem conhecimento, abre uma 
nova linha de argumentação sobre o tema para as empresas do Simples. O adicional foi 
criado em 2001 pela Lei Complementar nº 110 com o objetivo de obter recursos para cobrir 
o rombo dos expurgos inflacionários dos planos Verão (1989) e Collor I (1990). Com o 
acréscimo, a multa rescisória, incidente sobre o valor do FGTS depositado, passou de 
40% para 50%.  
 
A discussão sobre o adicional está em repercussão geral no Supremo. Os ministros vão 
analisar a constitucionalidade da manutenção de contribuição após atingida a finalidade 
que motivou a sua instituição. "A sentença que obtivemos abre uma nova linha de 
argumentação para as empresas que estão no Simples, caso o Supremo decida de forma 
contrária aos contribuintes", diz Moraes.  
 
A ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) informou, por meio da assessoria de 
imprensa que ainda não foi intimada da decisão e "quando intimada, irá apresentar o 
recurso cabível". Segundo a nota, esse tema é submetido ao acompanhamento especial 
nacional pela PGFN, é monitorado e conta com defesa institucional, que figura dentre 
processos prioritários. Ainda, de acordo com a PGFN, "serão envidados todos os esforços 
e utilizados todos os recursos objetivando a alteração do entendimento que viola, dentre 
outros, o artigo 111 do Código Tributário Nacional." 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 03/02/2017)  
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Indústrias de bicicletas miram nicho de maior valor  agregado 
 
Produto diferenciado. Empresas que fabricam no Polo  Industrial de Manaus preveem aumento 
substancial das vendas em 2017 com foco em consumid ores que exigem elevada performance 
 
São Paulo - Mesmo com a crise, o segmento de bicicletas de alto valor agregado tem 
crescido acima do mercado. Para 2017, fabricantes apostam em modelos de nicho, com 
foco em consumidores que querem desempenho e design e estão dispostos a pagar mais 
por isso. 
 
As bicicletas da marca Sense, por exemplo, custam a partir de R$ 2,99 mil e ultrapassam a 
casa dos R$ 22 mil. "Nosso produto não é uma necessidade, é mais um desejo mesmo", 
explica o responsável pela gestão comercial e marketing da empresa, Frederico Pessoa. 

Apesar do preço elevado em comparação às bicicletas vendidas no chamado segmento 
"magazine", o executivo garante que os produtos da marca atendem não só a um apelo 
estético, mas também funcional. "Houve um amadurecimento do consumidor em relação à 
compra da bicicleta. Hoje, o brasileiro busca menos preço e mais qualidade", avalia. 

De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), José Eduardo 
Gonçalves, o perfil do consumidor brasileiro está mudando. "Há cerca de dez anos, o 
brasileiro queria um produto mais barato, geralmente com uma marcha só. Hoje, a busca 
por produtos de maior valor agregado tem crescido", observa o dirigente. 

Diante da crise econômica, no ano passado a produção de bicicletas no Polo Industrial de 
Manaus (PIM) recuou 11,5% em relação a 2015, para 669,72 mil unidades.  

As fabricantes da Zona Franca representam cerca de 48% do mercado nacional. "[Mas] o 
Brasil tem inúmeros fabricantes, inclusive bike shops, que também montam bicicletas", 
pontua Gonçalves. 

Neste cenário recessivo, porém, a Sense conseguiu obter crescimento. "Aumentamos a 
produção em 2016 e quase triplicamos as vendas no período. Sofremos menos com a 
crise porque o nosso produto é mais de nicho", justifica Pessoa. 

No ano passado, a empresa comercializou 15,99 mil unidades. Para 2017, a projeção é 
dobrar as vendas. "Ampliamos as versões dentro de cada modelo para ganhar market 
share." 
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Bike shops 

A Isapa produz bicicletas para terceiros, como Carrefour e Decathlon, mas a maior 
rentabilidade de seus produtos vem mesmo das duas linhas próprias: a Ox e a Oggi. 

"Atingimos quase todos os públicos, mas nossos produtos são mais direcionados para as 
chamadas bike shops", declara o diretor da Isapa, Daniel Douek. Em 2016, o grupo 
produziu uma média mensal de 5 mil unidades. Para este ano, a previsão é atingir 6 mil 
unidades por mês. "O mercado deve apresentar expansão em 2017, mas nós vamos 
fortalecer as nossas marcas e crescer acima da média do setor", assegura. 

Douek salienta que o mercado de bicicletas tende a sofrer menos. "A conjuntura 
econômica e política impactou o País, mas nós tivemos um ano surpreendentemente 
bom." 

Pessoa, da Sense, destaca que o Brasil tem um grande potencial no setor. "Estamos entre 
os maiores mercados do mundo e temos tecnologia e know-how para competir igualmente 
com players globais", pondera. 

Douek analisa, entretanto, que os estímulos ao uso da bicicleta - principalmente com a 
implantação de ciclofaixas em grandes capitais do País - devem surtir mais efeito no longo 
prazo. "Apesar de ser um ganho para o setor, não sentimos um aumento significativo das 
vendas por conta dessas políticas." 

Já o diretor da Sense acredita que o aumento das ciclofaixas pelo País afora fomenta a 
cultura da bicicleta. "As pessoas estão buscando alternativas de mobilidade e a bike se 
encaixa perfeitamente nesse anseio", pontua. 

Gonçalves, da Abraciclo, pontua que os fabricantes da Zona Franca investiram quase R$ 
300 milhões nos últimos três anos em suas operações. "Os aportes destas empresas 
estão maturando e, para, 2017, as fábricas vão trabalhar a plena carga", diz. A projeção da 
entidade é que a produção das associadas cresça 19% neste ano. "Cada marca tem sua 
estratégia, mas as empresas estão trabalhando muito para aumentar os volumes", 
acrescenta o dirigente. 

Ele acredita que a tendência para a economia brasileira é de estabilidade, apesar de o 
cenário inspirar cuidados. "O brasileiro ainda está com receio de consumir. Mas em 2017 o 
consumidor deve se sentir mais seguro para comprar", considera. 

Douek, da Isapa, acrescenta que a valorização do dólar tem dificultado as importações no 
setor. "A entrada de bicicletas no País tem diminuído substancialmente nos últimos anos", 
informa. "Além disso, o imposto de importação para bicicletas montadas é alto", comenta. 
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Como parte da estratégia para continuar crescendo, a Sense deve ampliar a oferta de 
produtos, que hoje basicamente se resumem aos segmentos de bicicletas de alumínio, 
carbono e elétricas. "Vamos lançar mais produtos e entrar em novas categorias", revela 
Pessoa. 

Ele afirma que, com o aumento da concorrência em todos os segmentos dessa indústria, a 
aposta da empresa será de diversificação. "Possivelmente entraremos em faixas mais 
baratas também", complementa. 

Já o diretor da Isapa acredita que as bicicletas da companhia têm caído no gosto do 
consumidor. "Temos um bom custo-benefício e o público que consome nesse setor tem 
aderido aos nossos produtos", diz Douek. 

Apesar de preocupado com o cenário, o executivo se diz otimista. "O mercado brasileiro 
tem potencial e espaço para todo mundo", analisa. 

Juliana Estigarríbia 

 
 

Mdic consulta interesses comerciais de empresas no Japão e 
Coreia do Sul 
 
O ministério lançou ontem uma consulta pública ao s etor privado brasileiro com o objetivo de mapear 
mercados potenciais. Pesquisa terá um prazo de 60 d ias e irá subsidiar tratados bilaterais. 
 
São Paulo - O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) lançou ontem 
uma consulta pública para mapear os interesses comerciais de empresários brasileiros 
com o Japão e Coreia do Sul. 
 
A pesquisa será feita em um prazo de 60 dias e irá subsidiar tratados bilaterais entre o 
Mercosul e os dois países. "O governo brasileiro está empenhado em ampliar a rede de 
acordos comerciais e a participação do empresariado vai nos auxiliar a construir as bases 
de eventuais acordos com estes mercados prioritários para o Brasil e o Mercosul", disse o 
ministro do Mdic, Marcos Pereira. 

O professor de relações internacionais da ESPM, Diego Bonaldo Coelho, comenta que a 
escolha de abrir frentes de negociações com o Japão e Coreia do Sul não é aleatória. 
"Estes países já foram considerados como mercados prioritários para o Brasil no Plano 
Nacional de Exportação 2015 - 2018. Neste sentido, tanto Japão quanto Coreia do Sul 
apresentam mercados interessantes para produtos brasileiros, quer para conquista-los, 
expandir ou recuperar", diz Coelho. 
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"No Japão, as principais oportunidades de recuperação de mercado para o Brasil são de 
commodities, com destaque para o açúcar, café, carnes de aves, frutas e cereais. O País 
também pode abrir novos negócios em outros grupos de commodities, como carnes bovina 
e suína e frutas, mas, principalmente, manufaturados, como máquinas, motores e 
pneumáticos", sugere o professor da ESPM. 

Importação 

Já Helio Michelini Pellas Neto, professor relações Internacionais da FAAP, acrescenta que 
a diplomacia do Brasil e do Japão chegou a definir em 2016 que os setores de 
infraestrutura e logística, energias renováveis e indústria automotiva serão prioritários nas 
próximas negociações bilaterais, principalmente considerando a importação brasileira do 
Japão. 

Sobre este ponto, Coelho avalia que o setor industrial brasileiro deve construir um forte 
posicionamento com relação às concessões e ao cronograma de desgravação, uma vez 
que o Brasil é relativamente protegido nesses setores. 

No que diz respeito à Coreia do Sul, o professor da FAAP pontua que o Brasil também 
pode recuperar mercado na área de commodities, como açúcar, álcool, café e soja, além 
de produtos semimanufaturados, como ferro fundido. "Na indústria de transformação, 
observam-se oportunidades em têxteis", ressalta. Já para a abertura de mercados, os 
setores brasileiros com potencial são os de carnes, cacau, frutas e manufaturados como 
calçados, máquinas, motores, peças automotivas e ônibus. 

"É importante destacar que um dos principais concorrentes dos brasileiros no acesso a 
esses mercados serão os chineses. Por isso, a indústria nacional precisará promover 
diferenciais de mercado, principalmente com serviços associados, para um ingresso mais 
agressivo e competitivo", aconselha Coelho. 

Balança comercial 

Dados do Mdic mostram que a balança comercial do Brasil com o Japão voltou a ser 
superavitária no ano passado (em R$ 1,037 bilhões), após ter registrado déficit de R$ 32 
milhões em 2015. Em 2013 e 2014, o saldo foi positivo em cerca de R$ 800 milhões. 

"Esse resultado ocorreu devido ao peso das commodities nas exportações brasileiras que 
entre 2010 e 2013 eram mais de 73% da pauta com preços altos internacionalmente, ao 
passo que as importações, desde 2012, apresentaram queda por questões cambiais e de 
arrefecimento da economia nacional", esclarece o professor da ESPM. 

"Dessa forma, as oscilações da balança comercial Brasil-Japão são ajustes que ocorrem a 
partir de dois ciclos [boom dos preços das commodities seguido de recessão interna], mas 
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que devem se ajustar no tempo, principalmente com início mais concreto de negociações e 
melhoria da economia brasileira", completa Coelho. 

Já com a Coreia do Sul, o Brasil reduziu o seu déficit comercial nos últimos dois anos. Nos 
anos de 2015 e 2016, esse resultado negativo foi de cerca de R$ 2,3 bilhões, ao passo 
que, em anos anteriores, o déficit chegava a R$ 4 bilhões. Coelho explica que a redução 
do déficit brasileiro é explicado por uma diminuição das trocas comerciais entre os dois 
países, principalmente por uma baixa das importações brasileiras em decorrência da crise 
econômica. 

O professor da ESPM destaca, ainda, que as consultas públicas ao setor privado vêm se 
intensificando nos últimos anos. Para ele, isso mostra que o governo tem enxergado a 
internacionalização de empresas brasileiras como um objeto de política pública e de 
inclusão formal do empresariado. "Trata-se da institucionalização das relações empresas-
governo no tema dos negócios internacionais no Brasil", finaliza. 

Paula Salati 

 
 

Indústria teme falta de insumos para ração 
 
Produtores de frango têm se posicionado com cautela  e optam pela compra antecipada da principal 
matéria-prima para garantir oferta enquanto os preç os da carne seguem em retração 
 
Rio Verde (GO) - O plantio de milho aumentou, as condições climáticas são favoráveis e a 
previsão é de safra recorde, mas mesmo assim a agroindústria de aves previne uma 
eventual escassez de insumos para a ração animal. As medidas visam evitar crise 
semelhante a de 2016. 
 
Segundo especialistas ouvidos pelo DCI, apesar do cenário positivo, ainda é cedo para 
traçar a disponibilidade de grãos para a alimentação das aves. Porém, outros dão como 
certa a ampla oferta e a pressão baixista nos preços que virá junto à colheita. 

No entanto, "o mercado recebeu um anúncio que exemplifica a preocupação de diversas 
agroindústrias, que estão firmando contratos para compra de insumos de forma 
antecipada, com o objetivo de evitar o cenário vivido em 2016", adverte o presidente da 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra. 

Ele se refere ao contrato firmado pela BRF para a aquisição de farelo de soja da norte-
americana Bunge no valor R$ 910 milhões. O acordo foi aprovado no final de janeiro e 
divulgado na terça-feira (31). 
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Apesar da movimentação, Turra afirma que as indústrias estão tomando decisões de 
maneira individual, de acordo com as peculiaridades de suas estratégias - todas 
cautelosas. 

"Vale lembrar que há uma boa expectativa sobre a oferta de insumos, tanto no mercado 
interno quanto no internacional, o que deve nos favorecer com custos mais 
equilibrados",diz o dirigente. 

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima a colheita de 84,48 milhões de 
toneladas milho nesta safra, 26,9% acima do ciclo passado. A área do cereal subiu 1,1% 
no intervalo, mas a produtividade saltou 25,6%. O milho é o principal insumo da ração 
animal, seguido pelo farelo de soja. 

Nos cálculos do diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres, a cotação acumulada do 
frango terminado caiu de 15,3% desde o início de janeiro, sendo que no mercado 
atacadista o produto recuou 8,2%, fruto de um consumo interno que ainda patina. "Para 
alguns cortes como a coxa, a dificuldade de venda tem sido ainda maior", acrescenta a 
pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) na área 
de aves e suínos, Camila Ortelan. 

Nessa época, o brasileiro tem gastos extras - como impostos e material escolar - e 
costuma sair da rotina em relação aos hábitos alimentares. "As férias também alteram a 
dieta", destaca Torres. 

Na visão do analista da consultoria Safras & Mercado, Fernando Iglesias, o alojamento de 
pintos de corte no último bimestre foi muito elevado, ao mesmo tempo em que a demanda 
externa preocupa, o que amplia a oferta interna. "A queda [dos preços] pode se estender 
mais do que o esperado, considerando que o setor precisa trabalhar no controle da oferta 
para ajustar o mercado doméstico. Mais uma vez o Brasil depende das exportações para 
obter receitas", nota. 

Já o especialista da Scot Consultoria aposta na reação do consumo a partir de fevereiro. 
Segundo ele, a melhora nos preços do atacado deu seus primeiros sinais. Nos últimos 
sete dias, a cotação da carcaça de frango aumentou R$ 0,03, para R$ 3,58/quilo. 

No âmbito de produção, entre janeiro e setembro de 2016 - últimos dados disponíveis - o 
País abateu 4,45 bilhões de cabeças, alta de 3,7% sobre um ano antes, conforme o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "A crise elevou a procura por 
proteínas de menor preço", observa Torres. 

Nayara Figueiredo 

(Fonte: DCI dia 03/02/2017)  


