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● O Brasil ocupa o terceiro lugar
entre os países onde o custo das
telecomunicações é mais eleva-
do, atrás apenas da Turquia e de
Uganda. Os dados são de um es-
tudo da GSM Association com 50
nações em desenvolvimento, di-
vulgado no ano passado.
A carga tributária é a principal
responsável pela posição do Bra-
sil neste ranking. As empresas
de telecomunicação pagam Con-

tribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), de
3% da receita bruta; PIS-Pasep,
0,65%; Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS), 25% – podendo ser ain-
da maior, conforme o Estado on-
de o serviço for prestado; Fundo
de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust), 1%;
e Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Comunicações
(Funttel), 0,5%. O total é de
30,15%, em média, da receita
bruta do setor, mas corresponde
a 42,16% das receitas líquidas
das empresas. E é devida ainda a
taxa de fiscalização (Fistel).
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Imposto de telecom
pode ser estendido
a rádio e TV
Decisão do TRF abre brecha para que setor de radiodifusão pague
taxa de 1% da receita bruta cobrada das empresas de telefonia

CORREÇÃO

Carga tributária
chega a 30% da
receita no setor

Análise. Anatel, presidida por Rezende, estuda inclusão de rádio e TV na cobrança do Fust

Andreza Matais

A Anatel iniciou estudos re-
servados para que o setor de
radiodifusão também passe a
contribuir para o Fust (Fun-
do de Universalização dos
Serviços de Telecomunica-
ção). Os empresários de rá-
dio e TV não pagam a taxa que
incide sobre 1% da receita
operacional bruta e é cobra-
do do setor de telecomunica-
ção, que explora telefonia fi-
xa, móvel e dados.

Uma decisão do Tribunal Re-
gional Federal (TRF) da Primei-
ra Região, entretanto, abriu bre-
cha para que os radiodifusores
também sejam taxados pelo go-
verno.A decisão, de abril, confir-
ma o setor de radiodifusão co-
mo prestador de serviço de tele-
comunicação. Como a lei que
criou o Fust diz que o fundo se-
rá formado com recursos das
empresas de telecomunica-
ções, essa decisão incluiria os
radiodifusores na cobrança.

A decisão da Justiça, que se
arrastou por 13 anos, foi motiva-
da por uma primeira tentativa
da Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) de cobrar
a taxa do setor. A Abert (Asso-
ciação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão) ingressou
com uma apelação para que
uma norma da Anatel que disci-
plinava a cobrança do Fust fos-
se considerada inconstitucio-

nal. A norma, ainda em vigor,
diz: “Serviço de telecomunica-
ções é o conjunto de atividades
que possibilita a oferta de tele-
comunicação. Inclui-se nesta
definição os serviços de radiodi-
fusão sonora de sons e ima-
gens.” Como o caso estava sub
judice, o setor de radiodifusão
nunca foi cobrado.

Sentença. Na decisão do TRF,
o juiz considerou que “não há
dúvidas de que a telecomunica-
ção engloba todos os serviços,
inclusive o de radiodifusão.” A
sentença, porém, se limita à de-
finição e não trata da cobrança
do Fust.

O Estado apurou que o conse-
lheiro Rodrigo Zerboni enco-
mendou um estudo para a pro-
curadoria da agência sobre a co-
brança. Procurado, ele negou:
“Não sei disso”.

No Ministério da Comunica-
ção, a informação é de que esse
é um assunto que diz respeito à
Anatel. “Primeiro a Anatel tem
de apresentar um estudo para
depois o ministério se posicio-
nar. Para mim é novidade que a
Anatel esteja tratando desse as-
sunto”, afirmou ao Estado o se-
cretário executivo interino da
pasta, Genildo Lins, que é ex-se-
cretário de comunicação eletrô-
nica da pasta.

O diretor de assuntos legais
da Abert, Rodolfo Moura, disse
que a entidade não recorreu da
decisão do TRF porque o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e o
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) já haviam se posicionado
em outras questões da mesma
forma.

Empresas. “Nós ouvimos con-
versas de que a Anatel está que-
rendo taxar o setor, mas não
acreditamos que isso seria viá-
vel ou plausível. O que foi deci-
dido é tão somente que radiodi-
fusão é serviço de telecomuni-
cação. O serviço prestado pela
radiodifusão é gratuito, não te-

ria sentido a cobrança”, disse
Moura.

O governo trata o assunto
com sigilo para evitar iniciar
uma queda de braço com o se-
tor de rádio e TV praticamente
um ano antes da eleição presi-
dencial.

A medida ajudaria a aumen-
tar a arrecadação. O Fust hoje
tem cerca de R$ 10 bilhões nun-
ca usados para universalizar a
telefonia fixa. O dinheiro fica
no caixa do tesouro para fazer
superávit.

No Congresso, há uma série
de projetos em andamento
dando nova destinação dos re-
cursos.

Diferentemente do que foi
informado na reportagem
“Falta de transparência
marca fundo da Caixa”,
publicada no dia 17 de
agosto, na pág. B7, do cader-
no Economia & Negócios,
a empresa do grupo
Odebrecht que prestou
serviços na refinaria da
Petrobrás em Pasadena,
nos Estados Unidos, foi
a Odebrecht Engenharia
Industrial e não a Foz do
Brasil.
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Por que em Osasco?

• PIB per capita maior que de São Paulo**

• Grandes empresas sediadas: 

   Coca-Cola, Mc Donald’s, Ponto Frio, 

   Avon, Carrefour e muitas outras

• O maior polo comercial

• Mais de 650 indústrias e 17 mil empresas
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Visite Suíte Decorada
Av. dos Autonomistas, 2.561 (Esq. Câmara Municipal) - Osasco
Tel. 11 3685.2424 • www.bancodeprojetos.net

Registro de incorporação no R-14 n° 59.631 de Osasco em 27.03.2013. As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas. Perspectivas, móveis, plantas e objetos decorativos não fazem parte do imóvel,
sendo somente para efeito ilustrativo e sugestão de decoração. Fotos meramente ilustrativas. Os materiais que compõem este empreendimento constam do memorial descritivo, convenção de condomínio 
e compromisso de venda e compra.*** Válido somente para unidade 611 de 21m². Ato: R$ 12.132,90. 30 mensais, 1° em 15/09/2013 de R$736,96. 15/12/2013 - Anual: R$11.054,42. 15/12/2014 - Anual: 
R$11.054,42. 15/03/2015 - Anual: R$11.054,42. Financiamento: R$ 202.215,00. Preço: R$269.620,00. As parcelas e os saldos durante a construção, serão corrigidos mensalmente pelo INCC-FGV, tornando-
se por base a variação do mês anterior da assinatura. Data do vencimento de parcela: 15 de cada mês. Previsão de entrega do empreendimento: Ago/2016. As parcelas e o saldo do preço a partir do 
HABITE-SE, serão corrigidos mensalmente pelo IGPM-GV e acrescidos de juros de 1% a.m. calculados pelo sistema Tabela Price, tornando-se por base a variação. As condições acima e todas as demais
estão claramente explicitadas no contrato, cuja minuta encontra-se à disposição em nosso escritório.

Incorporação e Construção: Comercialização:

*De acordo com o estudo de viabilidade realizado pela HTL / **Exame CEO-Abril 2013 /SEAD - 2010 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




